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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Adalet Partisi üyeleri toplantıya katılmadı

lar. 
Tabiî Üye Sıtkı Ulay; Kıbrıs durumunun 

iktisabetmekto bulunduğu velıamcti izah ederek, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin geniş ölçüde bir 
manevra yapması teklifinde bulundu. 

IlrfaÜyesi Vas.fi Gerger ve Kars Üyesi Meh
met Hazer; Adalet Partisi mensuplarının top
lantıya katılmamalarını yerdiler ve bu kabil ha
reketlerle Genel Kurulu çalışmaz duruma düşür
meye hakları bulunmadığını ifade ettiler. 

Anayasa ve Adalet Komisyonuna Yeni Tür
kiye Partisinden bir üye seçilmesine geçildi ve 
Diyarbakır Üyesi Azmi Erdoğan'ın partisinden 
aday gösterildiği bildirildi. 

5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığı Kanununa ek kanun tasarısı tekrar açık oya 
sunuldu. 

Beş üye ayağa kalkarak yeter çoğunluk bu
lunmadığını ve yoklama yapılmasını istediler. 

Yapılan yoklama sonucunda yeter çoğunluk 
bulunmadığı anlaşıldığından, saat 17 de topla
nılmak üzere Oturuma son verildi. 

İkinci Oturum 
Adalet Partili üyeler toplantıya katılmadı

lar. 
Yoklama yapıldı ve yeter çoğunluğun bulun

madığı tesbit edildi. 
9 Nisan 1964 Perşembe günü saat 15 te topla

nılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
Sırrı At alay 

Kâtip 
Yozgat 

Neşet Çetini as 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. 

Âdil Ünlü 
Ü. 

2. — YOKLAMA 

60 ncı Birleşime katılmıyan üyeleri gösterir 
yoklama tutanağı : 

1. — Mehmet Özgüneş (Tabiî Üye) 
Yukarda adı yazılı sayın (bir) üyenin Cum

huriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 . 4 . 1964 
tarihli 60 ncı Birleşimine katılmadığı tesbit edil
miştir. 

Kâtip Kâtip 
Sakıp Önal Neşet Çetintas 
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B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Sırrı Atalay 

KÂTİPLER : Sakıp Önal (Adana), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN —• Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Defter imzası suretiyle yoklama yapılacaktır. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

±% — Bursa Üyesi thsan Sabri Çağlayangil'in; 
58 nci Birleşimde, 5 üyenin, karar nisabı olmadı
ğım usulü dairesinde, istemelerine rağmen top
lantıya karar verilmesi sebebiyle Adalet Partisi 
üyelerinin dünkü birleşime katılmadıklarını açık-
lıyan demeci. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) — 
Zaptı sabık hakkında. 

VASFİ GERGER (TIrfa) — Gündem dışı söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — İçtüzüğün 115 nei maddesi ge
reğince iki türlü zabıt vardır. Birisi, tam zabıt, 
diğeri zabıt hülâsasıdır. Daha önce Sayın Çağla-
yangil, münhasıran tam zabıt hakkında söz iste
diler. Buyurun. 

A. P. GRUPÜ ADİNA İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Bursa) — Pek muhterem arkadaş
larım, dünkü oturuma iştirak etmek şerefinden 
mahrum kalan grupum adına bâzı mâruzâtta bu
lunmak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Heyimizin, tek dileğimizin, emrinde bulunduğu
muz milletin bir an evvel istediği huzur ve refa
ha kavuşması için gerekli hizmetlerde bulunmak 
olduğundan hiçbirimizin şüphesi yoktur. Ancak. 
bu mezuda birtakım görüş ayrılıklarımız zuhur 
ediyor. Yüce Senatomuz haftanın muayyen gün
lerinde toplanır. Bu toplantılarında, her an muh
telif kararlar alması elbette ki, yetki dâhilinde 
bir tasarruftur. Ancak, dün alman toplanma ka
rarının; Yüce Heyetinize mensup beş üye tarafın
dan karar almaya ehil bir nisabın mevcudolma-
dığma dair usulü dairesinde, Tüzük gereğince 

yapılmış bir beyandan sonra alınmış olması bizi 
bu toplantıya iştirak şerefinden mahrum bıraktı. 
Bu gibi hâdiselerde, zımni muvafakat demek olan, 
itirazsız aldığımız kararlar cümlece makbul ve 
muteberdir. Ama Tüzük mucibince, Tüzüğe uy
gun olarak yapılmış itirazları da Başkanlık Di
vanının dikkate alınmasında zaruret olduğu ka
naatindeyiz. 

Dün niçin günümüz sizden ayrı geçti? Bunu 
izah için huzurunuza çıkarken bugüne kadar cari 
tatbikat haricinde Tüzükte yeni görüşler, yeni iç
tihatlar tessüs etmeden, birbirimizle elele, aynı 
gaye uğruna çalışmak hususunda grupumuzda 
mevcut arzuya diğer parti ve zümrelerin de ilti
hak edeceğine ve iyi niyet ve iyi görüşlerimize 
onların da katılacağına inanarak huzurunuzdan 
hürmetle ayrılıyorum. (Alkışlar) 

2. — Başkanın; 58 nci Birleşimde alınan karar 
hakkında Başkanlığa bir sözlü soru verildiğini ve 
bu konunun sorunun cevaplanması sırasında arz 
ve izah olunacağına dair bildirisi. 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil'in 2 birleşim 
önce alman Cumhuriyet Senatosunun Çarşamba 
ve Cuma günleri toplanması hakkındaki karara 
itirazları ile üyelerden Sayın Cahit Okurer'in bu 
yoldaki Başkanlığa vermiş oldukları soru önerge
leri üzerinde burada açılacak görüşme sırasında 
benim de şahsan yaptığım işlem dolayısiyle gerek
li cevabım ve tartışma burada yapılacaktır. Bu 
fırsatı verdiği için Sayın Okurer'e bilhassa teşek
kür ederim. 
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G. Senatosu B : 60 
Gündem dışı konuşmak ist iyen Sayın Gerger 

ne hakkında? 

VASFİ GERGER (Urfa) — Başkanlığın tu
tumu hakkındaki noktai nazarlarımı arz edece
ğim. 

BAŞKAN — Sayın Gerger, . biraz önce Sayın 
Çağlayangil'in de ifade ettiği gibi, iki birleşim 

9 . 4 . 1964 O : 1 
önceki bir meselede Başkaııljğm tutumu hakkında 
bir siyasi teşekkülün neşrettiği tebliğ hakkında 
söz istemektedir. 

Müsaade ederseniz söz vermiyeyim. Ancak, 
ifade edeyim ki, ben bu tebliğe şahsan basın yo-
liyle cevap vereceğim. Şimdi söz vermeye lüzum 
görmüyorum efendim. 

Gündeme geçiyoruz efendim, 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. —• Anayasa ve Adalet Komisyonuna Y. T. 
P. den bir üye seçimi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum 
efendim. 

C. Senatosu Genel Sekreterliğine 
3 . 4 . 1964 tarih ve 3676 sayılı yazı karşılığı

dır : 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliği için Di

yarbakır Senatörü Azmi Erdoğan aday olarak 
gösterilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu 
Y. T. P. Grup Başkanvekili Y. 

Hatay Milletvekili 
Sekip înal 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıgöllü. Ne 
hakkında? 

OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Komisyon Başkanı olarak bu mevzuda söz istiyo
rum. 

SAÎM .SARIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem 
Başkan,, muhterem C. Senatosu üyeleri, ko
misyonunuz 15 'kişiden müteşekkildir. Müstafi 
hiçbir üye olmadığına ıgÖre bir münhal de 
yoktur. Ancak eğer grupların orantılarında 
ibir değişiklik varsa evvelâ bu hususun ikmali, 
ondan sonra bu üyenin seçimi cihetine gidil
mesi iktiza, eder. Aksi takdirde ibu seçilecek 
üye ile 15ı kişilik 'komisyon 16 rakamı, gibi bir 
adede 'gelmiş olur ki, hem: rey orantıları deği
şir, hem de 'Çalışma, durumu ibir aksaklığa mün
cer olur. Bu hususu gerek Başkanlık Divanı
nın ve gerekse sayın üyelerin dikkat nazar
larına arz ederim. Seçimden sarfınazar etmek 
iktiza eder, hürmetlerimle. 

.BAŞKAN — Dünkü Birleşimde Başkanlık, 
olarak Yeni Türkiye Partisinden daıha önce 
vâ'kr istifalar dolayısiyle bütün komisyon oran

larının değiştiği kendilerinden ayrılan sayın 
üyelerin bir 'başka siyasi teşekküle ,ge:ç,meleri 
sebebiyle komisyonlarda o siyasi teşekkülün 
oranında fazlalık, kendi oranlarında noksanlık 
okluğunu bildirmiştir. Danışma Kurulunda ya
pılan görüşmeler sonunda, Danışma Kurulunun 
dün tarih ve numarasını iokuduğum kararının 
4 ncü maddesinde, seçim yapılmasına karar 
verilmiştir. Bu seçimin yapıldığı şurada Ana
yasa, ve Adalet Komisyonuna Turhan Kapanlı 
seeilmiş ve fakat Turhan Kapanlı ibu seçim 
yapıldıktan sonra istifa etmiştir. -Böylece açı
lan yere tekrar se'cim yapılmasını çok zaman 
önce Y'. T. P. Grupu istemiş bulunmaktadır. 
işte Yüksek Heyetin bu anlayışla yaptığı sj-
çim, olduğu gibi ve Danışma Kurulu da kara
rını vermiştir. Bir siyasi teşekkülün oranı ar
tarsa bir diğer siyasi teşekkülden en sona ge
lenin o komisyondan düştüğü veya kendi ora
nı artan siyasi partinin onu çektiği şimdiye 
kadar yapılan tatbikattır. .Şimdi yukardan 
Danışma Kumlu karanını getirtiyorum. Bu 
karara göre daha önce Danışma. Kurulunun 
aldığı kararaı tathikatıdı r. 

Sayın Oağlayangil, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADİNA İHSAN SABRI OAG 

LAYANGİL (Bursa) — ıSayın. Başkanın .beyan
ları doğrudur, Yeni Türkiye Partisinden çekil
miş arkadaşlar grupumuza iltihak ettiklerine 
göre, zannıarca, yapılması lâzımıgelen, muamele 
şöyle olması iealbederdi : Adalet Partisi Grupu-
na bir yazı yazılırdı, Anayasa Komisyonundaki 
orantınız 6 dır, halbuki haşka partiden size 
iltihak eden akadaşlarla. 7 yahut 8 olduğunuz,. 
hangisini muhafaza edeceksiniz, hangisi 'başka 
'komisyona 'gidecekse ayarlamanızı yapın, der
lerdi, biz de tedbirimizi alırdık, münhal tees
süs ederdi, seçim yapılırdı. Bize tebligat yok, 
Şimdi, grupumuza mensup veya. .sonradan illi-, 
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hak etmiş arkadaşlar beyninde istidanın zorla 
yaptırılamıyacağına g'öre bir tereddüt ve te
şevvüş hâsıl olur. Evvelâ grupumuza tebligat 
yapılarak hâdiselerin orani'inızi 'artırdığı, i'hiâl 
ettiği bildirilsin, ona göre tedbirimizi alalım. 
'Kimi muhafaza edeceğiz, 'kimi çıkaracağız ona 
.göre 'karar verelim. Münhal teessüs e'tsin seçi
mimizi yapalım, Mâruzati'm bundan ibarettir. 

BAŞKAN — LSayın Betik 
ZİHNİ BETİL (Tokat) — Muhterem arka

daşlarım, Anayasa ve Adalet Komisyonu: 15 
üyeden terekkübetmek'tedir. Komisyon seçim
leri 'bu 'dönem, başında yapıldığı zaman Adalet 
Partisi Grupunun oran una göre üye adedinin 
5 olması gerekiyordu. Ve 'buna göre, seçim 
yapılmaıştır. Sonradan Y. T. P. nden istifa 
ederek Adalet Partisine geçen iki arkadaş, ki 
Yeni Türkiye Partisine mensuptu, Anayasa ve 
Adalet Komisyonunda üye idi. Adalet Partisine 
geçti, Adalet Partisinin oran üstünde üyesi ol
du. Komisyonların siyasi parti gruplarının üye
lerinin C. Senatosu Genel Kurulunu teşkil eden 
üye adedine nisbetle teşkil edilmesi Anayasanın 
emri icabıdır. Bu itibarla dönem başında iki 
üye ile Anayasa ve Adalet Komisyonunda tem
sil edilmekte bulunan Yeni Türkiye Partisinin 
hiçbir temsilcisi kalmamıştır. Yeni Türkiye Par
tisinin Anayasa ve Adalet Komisyonunda tem
sil edilmesi Anayasamızın sarih emri icabıdır. 
İki üye ile temsil edilmekte iken, İm iki üyenin 
Adalet Partisine iltihakı sebebiyle temsilcisi/ 
kalan Yeni Türkiye Partisinin temsilcisiz bıra
kılması Anayasanın açık emrine muhalefet et
mek, demektir. Binaenaleyh, içlerinden birisi
nin bir an önce çekilmesi lâzımgelmektedir. 
Hangisinin çekileceği konusuna gelince, bu ken
dilerinin bileceği bir iş olarak düşünülebilirse 
de iki iltihaktan sonuncusu iltihak etmekle 
oranı aştığına göre onun istifa etmesi muvafık
tır, diye de düşünülebilir. Kendilerine ait bir 
konudur. Bunda ısrar etmek Anayasaya muha
lefet demektir. Yeni Türkiye Partisi bir grup 
hüviyetindedir ve temsilcisiz kalmıştır. Temsil
cisiz kalması Anayasaya aykırıdır. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel. 
İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 

Muhterem arkadaşlarım, Senato müzakeresini 
yine maalesef çok ehemmiyetsiz şeylerle işgal 
etmekteyiz. Fakat, ne yapalım ki, hâdiseler bizi 

9 . 4 . 1964 O : 1 
buna sevk etmektedir. Efendim, Anayasa Ko
misyonunda, eski orana göre; Y. T. Partisinin 
iki üyesi vardı. Bunlar Y. T. Partisinin gidişa
tını beğenmiyerek Adalet Partisine iltihak et
tiler. Bu kendilerinin bileceği bir iştir. Bence, 
Y. T. Partisinin adayı olarak seçilmiş olan üye
ler, başka partiye iltihak ettikleri zaman kendi
liklerinden bu vazifeden de çekilmeleri lâzımge-
lirdi. Ben Sayın Zihni Betil arkadaşımızın fik
rinde değilim. Benim kanaatim budur. Biz bun
da musir değiliz. Ama Y. T. Partisinin, Ana
yasa gereğince, bugünkü oranına göre bir mü
messilinin bulunması, lâzım mı, değil mi? (Sağ
dan, «lâzım, bunu kabul ediyoruz» sesleri) Evet 
bunda müttefikiz. Şu halde, bu seçimi yapmak 
zarureti vardır. Esasen, seçimin tehiri hakkın
daki mütalâanın şu bakımdan da vâridolmaması 
lâzımgelir ki, Heyeti Celileniz seçimin yapıl
masına karar vermiş ve Turhan Kapanlı'yı seç
mişti. O istifa etmiş... Yeni bir karar almaya lü
zum yoktur. Binaenaleyh, İm seçim yapılacak
tır. Ama Sayın Sarıgöllü'nün dediği gibi 16 kişi 
olacaktır. Yapılacak şey, bu gibi beyhude mü
zakerelere meydan vrememek için Yeni Türkiye 
Partisinden Adalet Partisine iltihak etmiş ar
kadaşların kendiliğinden bu feragati gösterme
leri lâzımdır, çok isabetli bir şey olur, Senatoyu 
da işgal etmemiş bulunuruz. Sayın Çağlayangil, 
«Adalet Partisine yazsınlar da biz de. kimin çı
kacağını tesbit ederiz» dediler. Arkadaşlar, bu 
formalitelerle vakit geçirmiyelim, biraz amelî 
olalım. Bu seçimler olacaktır. Bu ay dursun, biz 
cevap verelim. Eğer biz kırtasiyecilik ile, bu gibi 
formaliteler ile şikâyet ederken, bunu kendi 
bünyemizde teklife kalkışır isek, asla doğru bir 
şey değildir. Bu seçimin yapılmasına esasen He
yeti Celileniz karar vermiştir. Ve yapmıştır. İs
tifa edenlerin yerlerine şimdi başkaları seçile
cek. Vaziyet bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Turhangil, buyurunuz. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) "— Muhte

rem arkadaşlar, hakikaten meselenin Zihni Be
til B ey efendinin mütalâası yönünden ka
bulü lâzımgelmekle beraber xlnayasa ve Ada
let Komisyonunun beyanı da bir badahattir. 
Şimdi, İçtüzüğümüzün 17 nci maddesini tetkik 
edersek, (b) fıkrasında, Genel Kurulun, yeni
den komisyon kurmaya, mevcut komisyonları 
ilga etmeye veya komisyonlarda mevcut adedi 
avtırmıya, eksi'tmiye yetkisi vardır, Şimdi bu 
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C. Senatosu B : 60 
şekilde oran değişiklikleri acaba yalnız Ana
yasa Komisyonunda mı olmuştur Bugün bir 
hakikattir ki, burada bulunan bağımsı/ hü
viyeti taşıyan veya , bir siyasi partiye nıensu-
bolan arkadaşlarımız, kanaatleri gereğince iki 
kanattan diğer bir siyasi partiye iltihak et
mişlerdir. Adalet Partisi, yekûn 58 iken 72 
ye çıkmıştır. Ama bu arada C. H. Partisinin 
de 35 den 42 ye çıktığı bir hakikattir. O halde 
diğer partiler ve bağımsızlara mensubolan-
ların bu komisyonlarda evvelce vazife görme
leri diğer komisyonların oranım da bozdu
ğuna göre, Başkanlık Divanının meseleyi Se
natomuz içerisinde vâki olan bu oran değişik
likleri muvacehesinde yeniden tetkik edip ele 
alması ve topyekûn her komisyona ait oranda 
bir değişiklik varsa 'bunu tesbit etmesi ve si
yasi parti gruplarına ve diğer gruplara bildir
mesi icabettiği halde, bu bildirilmemiştir. 
Bunun, İçtüzükte mevcut 17 nci maddede ya
zılı 15 adedi, 16 ya bir seçimle çıkarmak, bi
zim anlayışımıza, göre, İçtüzük muvacehesinde 
mümkün değildir. Ancak Genel Kurulunuz 
Anayasa ve Adalet Komisyonunun 15 üye ade
dini 16 çıkarır. Bu takdirde Yeni Türkiye 
Partisi kendi oranı nisbetinde temsil etti
rilebilir. Bugün Anayasa ve Adalet Komis
yonu 15 üyeden müteşekkil bulunduğuna ve 
burada da bir inhilâl olmadığına göre onbeşi, 
on altıya iblâğ etmenin İçtüzüğe aykırı ol
duğu Genel Kurulun, bunu evvelâ onaltıya 
çıkarmasının, ondan sonra bu seçimin yapıl
masının mümkün olacağı kanaatindeyiz. Mâru
zâtım bundan ibarettir, hürmetlerimle. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Oağlayangil, buyurıı-
oıuz". 

A. P. GRUPU ADİNA İHSAN SABRI 
OAĞLAYANGİL (Bursa) — Pek muhterem 
arkadaşlarım, sizlerden şikâyetçiyim. Pek alın
gan oldunuz. Biz çıkıp da, «Sayın Turhan Ka-
panlı birbuçuk ay evvel istifa etti. Susuldu, 
susuldu da bu meseleyi birbuçuk ay sonra 
neden tazelediniz1?» Demedik. Hiçbir arka ni
yet iddia etmedik. Hiçbir başka türlü düşünce 
aklımıza gelmedi. Hulûs ile ben arz edeyim. 
Şimdi dâva şu muhterem arkadaşlarım, bir 
komisyonu Yüce Heyetiniz teşkil eder; Yüce 
Heyetiniz kararı ile seçilir. Seçimle gelen teş- , 
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vik veya tehditle gitmez Gelmiş, yerine otur
muş bir arkadaş. Biz? 'bir tebligat yoktur. 
Orantınız tecavüz etti, kendinizi buna göre dü
zeltin, diye bir tebligat yok. Üstelik. Anaya
sanın bir hükmü var; komisyonlarda her siyasi 
parti kendi oranlarına göre temsil edilir, di
yor. Ama bu, teşkil sırasında göz önüne alına
cak bir husustur. Hamdolsun, siyasi partiler 
öyle teıııevvüçler gösteriyor ki, Yüksek Heyeti
nizde okunan tezkerelerden anlaşıldığına göre, 
her hafta şu veya grupa iltihaklar oluyor. 
Eğer komisyonlar bunlara göre temevvüç gös-
tereeeklerse; esham borsası gibi her hafta., 
her ay, komisyonların muhtelif renkleri, muh
telif manzaraları olur. Belki doğrusu budur veya 
böyle olabilir. Ama komisyon 15 üyeden teşkil 
olunur» dedikten sonra, o komisyonda, biz hu
zurunuzda ne arz ettik? «Bu komisyonda mün
hal yok» dedik. Seçilmesi veya seçmek için 
mesele yok. Ama Yüce Heyetinizin kararı ile 
seçilmiş olan komisyonun üye sayısı onaltıya 
çıkarsa bu işte bir yanlışlık olmasın, dedik. 
Bize. de bir tebligat yok, dedik. 

Bir parti grupuna hiçbir tebligat yapılma
dan ki; bizim de oranımız durmadan artıyor. 
Bir buçuk >ay evvel meselâ 48 idiysek, şimdi 
7J e çıktık. Belki o oran bizim içimize girdi. 
Bilmiyoruz, biz, her hangi bir şekilde bu işi 
tevil 'ettirmek ,talik ettirmek emelinde değiliz. 
Ama, hakikaten prensiplerin vazedilmesi ieabe
den, halli ieabeden, bir durum var, komisyon 
oranları, komisyonların hini teşekkülünde tees
süs ettiken sonra devre esnasındaki teıııevvüç
ler farklar muntazaman intikal ettirilecek mi
dir? Yüksek Heyet karar alır, ettirilir der, et
tirilmez der, ettirilccek.se usulü ne olacaktır? Bun
lar bilinmeden Adalet Partisi tereddüdetti, ıs
rarın mânâsı nedir? Diye bize güya bir nıa'k-
sad izafe edecek iddialarda bulunmak yersiz
dir. Hiçbir maksadımız yoktur. Buyurunuz, se
çiniz. Ama komisyonun 15 üyesi vardır. 15 i de 
doludur, Bugün oranın ne olduğunu da kati
yetle bildiğimiz yoktur. Grupumuzun da oranı 
tecavüz ettiğine dair bir şikâyet yoktur. Gru-
pumuz da, kendi kendine oran hesap edip bu
na göre kendini uydurmakla, kendini mükellef 
görmektedir. Üstelik bu oran her hafta değişe
cek midir, bunun prensip kararını da biliyo-

, ruz. Bizim maruzatımız da budur efendim. 
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BAŞKAN —• Sayın Betil'i yazdık, daha üe sa

yın üye söz istemiş bulunmaktadır. Konuşmalar
da kolaylık olsun diye Danışma Kurulu kararı
nı okuyorum:« Komisyonlarda temsil edilişlerde 
değişiklik meydana gelen Siyasi Parti Grupları
nın veyahut da grupların müracaattc bulunmaları 
halinde, Anayasa gereğince temsilleri için o ko
misyonlarda seçim yapılmasını» 

Şimdi Sayın Çağlayangil'in de temsil ettiği 
siyasi partinin mümessili olarak Sayın Âdemoğ-
lu'nun da katıldığı Danışma Kurulunda verilen 
28 Ocak 1963 tarihli bu karar gereğince 21 Şu
bat 1964 de Başkanlık Divanı şu kararı ittihaz 
etmiştir. 

«Yeni Türkiye Partisi kontenjanından ko
misyonlara iştirak 'eden üyelerin istifa etmele
ri sebdbiyle bu komisyonlarda temsil edilmiyen 
Yeni Türkiye Partisinin komisyonlarda tem
sil olunabilmesi için Danışma' Kurulunun 
29 . 1 . 1964 tarihli Birleşiminde alman kara
ra uygun olarak komisyonlardaki boş üyelik
lerin doldurulması için gösterilen adaylarla 
25 Şubat 1064 tarihinde seçim yapılması karar
laştırılmıştır.» 

Bunun üzerine Yeni Türkiye Partisi bütün 
komisyonlar için aday göstermiş, hepsine se
çim yapılmış ve hiçbir komisyona önceden şu
radan bir boşaltma yapın diye bir şart koşul-
mamıştır. Seçim için danışma kurulunun koy
duğu tek şart, oranlardan değişiklik yapılıp, 
haklarının ihlâl edildiğini iddia eden siyasi par
ti yahut grupunun talepte bulunması kaydı
nı ve şartını koymuştur ve Yeni Türkiye Par
tisinden yapılan talep üzerine seçim yapıl niş
tir. Ancak Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
seçilen Sayın Turhan Kapanlı istifa ettiği ve 
Yeni Türkiye Partisi de başka bir talepte bu
lunmadığından Başkanlık bu seçimi yapmamış. 
Ancak 4 Nisan 1964 tarihinde Cumhuriyet Se
natosu Yeni Türkiye Partisi Grup Başkanve-
killiği bu danışma kurulunun verdiği karara 
dayanarak talepte bulunması üzerine Başkan
lık da seçim işini gündeme almış bulunmak
tadır. 

Bu izahatımızdan sonra sayın üyeler konuş 
mak isterler mi? (Konuşmak istiyoruz, sesleri) 
o halde sıraya göre, buyurun Sayın Tıgrel, 

İHSAN HAMİT TlGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sayın Çağlayangil, Sa- .; 
yın Turhan gil, Sayın Saim Sarıgöllü arkadaşla

rımızla ani aşamadığını Ibir nokta vardır. Ben 
şu fikirdeyim, şu mütalâadayım : Bir siyasi par
tinin mümessili olarak bir (komisyona, bir teşek
küle, bir heyete seçilmiş olan bir zatın o parti
den istifası halinde o komisyon üyeliğinin de 
otomatikman sakıt olması lâzımgeldiği mütalâa-
sındayım. Ve benim siyasi ahlâk görüşüm bu
dur. Ben 'milletvekili olsam açıkça söylüyorum 
bir partiden öbür partiye, ıo partiden diğer par
tiye geçenler için de söylüyorum .(Gürültüler) 
Buna İsa'da gücenir, (belki (Musa'da gücenir. 
Ben Yeni Türkiye Partisinden istifa etme kararı 
verdiğim an mebusluktan da, senatörlükten de 
istifa eder, sonra o partiye geçerim. Başka tür
lü bu iş yürümez. Sayın Çağlayangil, haındol-
sun bir takım temevvüç.ler, diyor. Hayır maale
sef bir kısım temevvüçler, eğer bu tenıevvüeler 
bir doiktirine dayanmış olsaydı âmenna. Hayır 
öyle bir şey yok. Kızıyorum. Yine kızıyorum. 
Çağlayangil'e kızıyorum. Adalet Partisinden is
tifa ediyorum. Nereye, muvazeneye bakıyorum 
bir oy için Yeni Türkiye Partisi cazip, (Sağdan 
gülüşmeler) öyleyse, hangi Yeni Türkiye Parti
sine (Sağdan alkışlar.) 

Binaenaleyh, -bence, Yeni Türkiye Partisi 
adma Anayasa Komisyonuna seçilmiş olan iki 
arkadaş çıkıp da, (ben buradan istifa ediyorum, 
demeleri, en doğru harekettir ve kendileri için, 
şayanı takdir bir vaziyet ihdas etmiş olurlar. Bu
nu yaptıkları takdirde, mesele kendiliğinden hal
ledilmiş olacaktır. (Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlar, sanırım ki, temelde hiçbir 
görüş farkımız olmamasına rağmen, birkaç gün
lük tartışmaların etkisi altından kurtulamamış 
olduğumuz içindir ki, 'gayet talbiî, normal, çözüm 
yollarını bulmakta biraz güçlük çekiyoruz. Bu
nun için ben görüşümü arz. edeceğim. 

Evvelâ Anayasanın 85 nci maddesi hepinizin 
bildiği gibi «Kuvvetleri oranında siyasi partiler 
meclislerin bütün faaliyetlerine katılır» hükmü
nü şu veya bu şekilde değiştirmek istiyen veya
hut da şöyle veya böyle yorumlamak istiyen hiç
bir kimse yok; herkes bunu kabul ediyor. 

Şimdi bir partiden ayrılıp diğer bir parti
ye giren arkadaşlarımızdan en güzel örneği Sa
yın Turhan Kapanlı verdi. Sayın Kapanlı Ada
let Partiden istifa edip 'bağımsız iken hağımsız-
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lar adına Senato Başkanvekili seçilmişti. (Sağ
dan, seçilmedi, sesleri) Seçilmişti. Sonra... Zatı-
âlinizin tasdiki olmadan seçilmemiş sayılmaz ta
biî. Seçilmişti. Sonra Yeni Türkiye Partisine gi
rince çıktı «Ben bağımsızların 'kontenjanından 
idim, şimdi bir siyasi partiye girdim, bu siyasi 
partinin Başkanvekili vardır, ben de çekiliyo
rum» dedi. Ve bu güzel geleneği başlangıçta kur
du. Bütçe Encümeninde de iktidarlar değişti, ko
alisyonlar değişti; derhal komisyonlar oturdu, 
değişiklik yapıldı. Meclislerde Anayasanın bu 
hükmü, 92 nci maddenin hükmü daima uygulan
maktadır. Ama şimdiye kadar olmamış, Başkan
lık yazmamış veya Adalet Partisi kuvvet oranını 
hesabetmemiş, bu kusurların üzerinde terikid 
ederek vakit geçirmekte bir fayda bulmam. 

Binaenaleyh kolayca da (meydandadır ki, sa
yın arkadaşlarımızdan bir tanesi çekilirse onun 
yerine birisi seçilecektir. 'Bunu artık yeniden bir 
prosedür meselesi yapıp uzatmakta fayda yok
tur ve daha evvelki tartışmanın etkisinden de bu 
saatten itibaren kurtulmamıza samimiyetle temen
ni eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — -Sayın Betil. 
ZİHNÎ BETİL (Tokat) 

ra, efendim. 
Oylamadan son-

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi yok
tur. Bir konuşma açılmıştır. Bunu sonuna kadar 
götüreceğim. Her hangi bir şekilde kendiliğim
den konuşmaları kesebilir miyim? Buyurun, Sa
yın Betil. 

ZÎHNİ BETÎL (Tokat) — Muhterem arka
daşlarım, Anayasamızın 85 nci maddesi yüksek 
malûmunuzdur. Bu vesile ile 85 nci madde hük
münü hatırlatmakta fayda vardır. «İçtüzük hü
kümleri, siyasi parti gruplarının, Meclislerin bü
tün faaliyetlerine kuvvetleri oranında katılma
larını sağlıyacak yolda, düzenlenir.» (Duyulmu
yor sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Betil, duyulmuyor m uş-

ZÎHNÎ BETÎL (Devamla) — Anayasamızın 
85 nci maddesinin 2 nci fıkrasını aynen okuyo
rum : «içtüzük hükümleri, siyasi parti grupları
nın, Meclislerin bütün faaliyetlerine kuvvetleri 
oranında katılmalarını sağlıyacak yolda düzen
lenir.» 

İçtüzüğümüz de buna göre hazırlanmış ve. 
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yürürlüğe girmiştir. Anayasamızın 94 ncü mad
desi Bütçe Komisyonunun otuzbeş milletvekiliy
le onbeş Cumhuriyet Senatosu üyesinden kuru
lacağını ve bu Komisyonun kuruluşunda iktidar 
grupuna veya gruplarına cm az otuz üye vermek 
şart iyi e siyasi parti gruplarının ve bağımsızların 
oranlarına göre temsil edileceğini tesbit et. m iş 
bulunmaktadır. Hükümet değişikliğinde bu 
94 ncü madde hükmü uygulanmıştır. Sayın Yıl-
dız'm verdiği iki misale hatırlıyabildiğim bir 
üçüncü misali eklemek isterim. 

Sayın Ahmet Çekemoğlu Başkanlık Divanına 
kâtip üye seçildiği zaman Yeni Türkiye Partisin
de idi. Bilâhara o partiden istifa etti. Adalet 
Partisine geçti. ıBu geçiş sırasında Adalet Par
tisi oranına göre Başkanlık Divanında temsil 
edilmekte idi. Sayın Çekemoğlu «Ben bu partiye 
iltihak etmiş bulunmaktayım, bu sebeple Baş
kanlık Divanı Kâtibi üyeliği sıfatını muhafaza 
ettiğim takdirde oran bozulur» demiş ve Başkan
lık Divanı Kâtip üyeliğinden istifa etmiştir. Bi
naenaleyh, Anayasa ve Adalet Komisyonunda 
filhal Adalet Partili temsilcileri oranın üstünde
dir, Yeni Türkiye Partisi de temsilcisizdir. Şim
di; istifa vâki değildir, seçim yapılamaz, istifa 
vâki olmadığı için seçim yapılamaz, sözüne, Ana
yasa ve İçtüzük muvacehesinde, itibar olunamaz. 
Kanunlar ve içtüzüklerin umumi kayıtları, kai
deleri, kararları, başkaca ihtimalleri nazara al
mamak suretiyle hüküm ihtiva edemezler. Tatbi
kat hükümleri, umumi kaideleri göz önünde bu
lundurmak suretiyle yapılır. Bu durum karşısın
da Adalet Partisi (Irupunun Anayasa ve Adalet 
Komisyonunda bulunan üyelerinin ısrar etmeme
leri gerekir ve temenniye şayandır. Seçim yapı
lır içlerinden birisi seçilir. Eğer çekilmezse yedi 
kişiden birisinin çekilmesi lâzımdır. (!Sağdan, çe
kil mezse sesleri) Çekilmczıse, yedi kişi, yedi kişi
lik iradeleriyle, Anayasa hükmünü işlemez hale 
getirmiş sayılır. 

BAŞKAN —- T Fer ne kadar yeterlik önergesi 
gelmişse de biraz önce vâki bir müdahale üzeri
ne Başkanın «Yeterlik önergesi yoktur, bu se
beple devam edeceğim» sözünü sanki bir kifayet. 
gelsin mânasına anlaşılmasın diye yeterlik öner
gesini okutmuyorum. Yeterlik önergesi geldiği 
sırada söz sırası Sayın Ünaldı'nmdır, Sayın 
Ünaldı'ya söz verdikten ısonra yeterliği oya ko
yacağım. 
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Sayın ÜnaMı buyurun. I 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Çok muh

terem arkadaşlar, benden evvel konuşan hatip 
arkadaşların düştüğü 'hataya düşmemek için ben 
bu hizmet kademelerini ikiye ayıracağım. İvazlı 
olan, ivazsız olan. İvazlı olanda iki emsal vardır. 
Birincisi, Sayın Turhan Kapanlı, partisinden ay
rıldığı ve müstakil olarak müstakillerin reyiyle 
Başkanvekili seçildiği zaman sırf o vazifeye de
vam etmek suretiyle o makamın maaşını almiış ol
mak duruma düşmemek için Başkanvekilliğinden 
istifa ettiler. 

Bir başka arkadaşımız; Ahmet Çekemoğlu, 
Y.T. Partisinde iken kâtip üye seçilmişlerdi, o da 
maaşlı bir vazife idi. Partisinden ayrıldıktan 
sıonra bu vazifeden de ayrıldı. 

Şimdi arkadaşlarım, bir de ivazsız olanlara 
geçelim; bu da komisyonlardaki üye arkadaşla
rımız, bu Meclisin her üyesi yalnız bir komis
yonda değil, eğer vazife görmek istiyorlarsa bir 
başka komisyonda da vazife alabilmektedir. Ama 
Anayasa Komisyonunun bugünkü nazik durumu 
karşısında vukubulan değişiklik dolayısiyle âza- I 
sı bulunmayan bir parti bizim azamız kalmamış 
dedi (haklı olarak ve bu .hakkı da Yüksek Heyeti
nizce itirazsız kabul edildi. Seçilmesi lâzımdır, o 
partinin de temsil edilmesi lâzımdır. Bu hususta 
hiçbir itiraz mevcut değildir. Ancak, partimiz 
tarafından ileri sürülen bir keyfiyet vardır. Bu I 
komisyonun âza adedi 15 tir. 15 i de halen mev- I 
cuütur. Bu arkadaşlar arasında bir tanzim ya
pılması için haber verelim ve bir defa arkadaşça 
kendisinden rica edelim, istifa etmezlerse bir şey 
diyemeyiz. Ben burada hizmet göreceğim dedik- I 
ten sonra görecek. 

Ama Anayasa hükmüne aykırıdır diyorlar. 
Anayasa hükmüne aykırı bir tarafını görmüyo
ruz, ancak oranın tanzimi lâzımdır. Buna da ina
nıyoruz. (Soldan sesler) 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Yüksek 
sesle söyleyin işitelim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Batur müdahale etmeyi- I 
niz efendim. Devam ediniz Sayın Ünaldı. I 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar, Anayasa ve Adalet Ko
misyonunda vukubulan değişiklik her komisyon
da vukubulmuştur. Hattâ Riyaset Divanında 
dahi... Burada da bir oran tesbit edilmelidir ve 
bu orana göre yeniden bir tanzim yapılmalıdır. 
Buna da inanıyoruz. Ama burada konuşan Sa- | 
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yın İhsan Hamit Tigrel'in bir sözü üzerine söz 
almak mecburiyetinde kaldım. «Bir partiden ay
rılan bir üye, komisyondaki vazifesinden de ay
rılmalı» diyorlar. Neden ayrılsın, neden ayrıl
mak mecburiyetinde-kalsın, çalışmak arzusu var
sa. Böyle bir mecburiyeti, tâbirimi mazur görün, 
«ahlâksızlık» gibi telâkki etmiyoruz, bilâkis vazi
fe aşkı olarak kabul ediyoruz. 

Sonra yine İhsan Hamit Bey, bu çatı altında 
parti değiştirmelerini de iyi karşılamadıklarını 
beyan buyurdular. Eğer bir âza partisini terk 
edecekse Parlâmentodaki vazifesini de terk et
sin» gibi bir beyanda bulundular. Ben hafızamı 
bir yokladım, vaktiyle bir arkadaş da bir parti
den ayrılmış, bir başka partiye geçmişti. Fakat 
Meclisteki vazifesini terk etmemişti. Hürmetle
rimle. 

İHSAN HAMİD TİGREL (Diyarbakır) — 
Kimdir bu arkadaş? 

MEHMET ÜNALDI (Devamla) — Arz ede
yim efendim. Sayın Ilışan Hamit Tigrel'di. 

İHSAN HAMİD TİGREL (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, sataşma var. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel, bir partiden isti
fa edip diğer bir partiye girmek veya bağımsız 
kalmak hiçbir zaman bir ahlâk bozukluğuna delâ
let etmez. 

İHSAN HAMİD TİGREL (Diyarbakır) — 
Ama sataşma var, Sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Bir dakika efendim, oturduğu
nuz yerden sataşma var veya yok demenizle me
sele halledilemez. Bırakın efendim, Başkanlık sa
taşma olmadığı iddiasındadır. Sayın Tigrel di
reniyor. 

Sayın Tigrel sataşma olduğu iddiasındadır. 
Sataşma olduğu 'hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Buyurun Sayın Tigrel. 

İHSAN HAMİD TİGREL (Diyarbakır) — 
Muhterem arkadaşlarım; Sayın Ünaldı söz alma
dan evvel benimle geldi görüştü, «Sana biraz 
takılacağım, beni mazur ıgör» dedi. Ben de «Ce
vap vermek mecburiyetinde kalırım» dedim. Ne 
suretle takılacağını bilmiyordum ama, bu nok-' 
taya temas edeceğini tahmin ettim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben ne söylediğini 
bir zaman evvel unutup karşınıza gelip de söy-
liyecek kadar gafil bir insan değilim, takdir eder
siniz. Ben 1955 senesinde Hürriyet Patisini ku-
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ran arkadaşlar arasmdaydım. 0 zaman D.P. nin 
bir milletvekili değildim. Zamanın liderleri ta
rafından vâki olan ısrarlar üzerine müstakillen 
geldim ve kendilerine «Sizin partinize girmekle 
m!ükellei' değilim» cevabını vermeme rağmen, ba
na rey verdiler ve ben de müstakil bulunuyor
dum. Tamamen serbesttim ve o zaman serbest 
olduğum için verdiğim istifanamemde, gazetelere 
verdiğim beyanatlarda, müstakil milletvekili ola
rak vazife görmenin zorluğu 'karşısında Hürriyet 
Partisinde çalışmayı daha faydalı görüyorum, 
mütalâası ile Hürriyet Partisini 'kuranların ara
şma girdim. Sayın Ünaldı'nın beni bilmesi lâzım-
gelirdi. Bu kürsüde konuşurlarken ve hattâ 
«Kimdir, kimdir» diye ısrarla sormamın sebebi 
de bu vaziyeti izah etmek içindi. Bana bu vazi
yeti izah etmek fırsatını vermiş olduğu için Sa
yın Ünaldı'ya teşekkür ederim. (Sağdan, alkış
lar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutuyo
rum. 

Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır, müzakerenin kifaye

tinin oya vaz'edilmesini saygı ile rica ederim. 
Tunceli 

Mehmet Ali Demir 

C. 'Senatosu Yüksek Başkanlığına 
Mevzu yeter derecede aydınlanmıştır. Seçime 

geçilmesinin oya konmasını arz ve teklif ederim. 
Manisa 

Emin Açar 

Başkanlığa 
Konunun yeterliğinin karar altına alınmasını 

arz ederim. Tabiî Üye 
Kâmil Kara vel ioğl u 

BAŞKAN —• Yeterliği oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil- ' 
mistir. 

İki önerge daha vardır, okutuyorum. 

Başkanlığa 
Parti değiştirmeler sebebiyle komisyonlarda 

bozulan oranların her üç ayda bir olmak üzere 
senede 4 defa tashih edilmesi ve üç aylık devre
lerin dönem başlarından itibaren hesaplanması 
uygun olur. 

Oylanmasını saygı ile arz ederim. 
Amasya 

Macit Zeren 

9 . 4 . 1964 Ö : 1 
Başkanlığa 

1. Anayasa ve Adalet Komisyonunda UZUR 
süreden beri devam eden Anayasaya aykırı du
rumum düzeltilmesi için Adalet Partili üyelerden 
birinin istifasının karar altına alınmasını, 

2. Y.T.P. Grupundan Anayasa Komisyonu
na bir üyenin hemen seçilmesini arz ederim. 

Tabiî Üyo 
Kâmil Karaivelioğlu 

BAŞKAN — Bu iki önergeden birincisi Sa
yın Macit Zeren'in, ikincisi ise Sayın Karaveli-
oğhı'nımdur. Başkanlık bu iki önergeyi de oya 
sımmıyacak'tır. Gerekçelerini arz edeyim : Sayın 
Karavelioğlu'ımn derhal Adalet Partili üyeler
den birinin istifası yolundaki önergesi içtüzüğe 
ve hukukim umumi prensiplerine uygun değil
dir. İsti Fa ve. çekine Anayasa hükümlerinde 
gösterilmiştir. Oran Anayasanın teminatı altında
dır. Bu orana riayet etmiyeıı siyasi parti, kendi
si kimi orada bırakıp kimi çekeceğini tesbit eder. 

Sayın Macit Zeren'in de Anayasanın tesbit 
otıi>; oranlan dörder aylık fasılalar içerisinde 
te-ibiti hususunda Anayasanın «Oranları nisbe-
tinde tesbit edilir» âmir hükmünü geciktirme 
mahiyetinde bulunduğu sebebiyle, Başkanlık bu
nu da oya koymamakta kararlıdır. Bu sebeple 
her iki önergeyi de oylarınıza koymıyacağım. 
Müzakere de açmıyoruz. 

Seçimin tehiri yolunda da bir başka önerge 
bulunmaması sebebiyle... 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Gön
derildi mi Reis Bey? 

BAŞKAN — Ben savcı mıyım, gönderilip gön
derilmediğini ne bileyim? 

Bu sebeple seçime gidiyoruz. 
Bu sırada bir önerge gelmiştir, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinin, 

oranının parti kontenjanına göre yeniden seçim 
yapılmasını arz ve istirham ederim. 

İstanbul 
Rıfat öztürkçine 

BAŞKAN — Anlamadım efendim. Bir daki
ka, bir daha okuyalım. (Gürültüler) Müsaade bu
yurun efendim, okuyalım. (Gürültüler) 

(Rifat Öztürkçine'nin önergesi tekrar okun
du.) 
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BAŞKAN — İçtüzük hükümlerine uygun de

ğildir : Muayyen zamanlarda komisyonlar için 
tüm halinde seçim yapılır. Anayasa ve Adalet 
Komisyonu için yeniden ıbir seçim bahis konusu 
değil. Başkanlık bu önergeyi oylarınıza sunmak
ta mazurdur. Seçime geçiyoruz efendim. 

Hangi seçim bölgesinden oylamaya 'bağlıyaca
ğımızı tesbit için kur'a çekiyorum. Hüseyin 
Otan... Burdur seçim bölgesinden itibaren oyla
maya geçeceğiz. 

Tasnif Heyetini okuyorum : Sabri Topçuoğ-
lu (Bingöl), Selâhaıttin özgür (Tabiî Üye), Mu
ammer Obuz (Konya). Arkadaşlarımızın üçü de 
burada bulunmaktadır. Adayın ismlini okuyo
rum : 

Cumihuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
3.4.1964 tarih ve 3676 sayılı yazı karşılığı

dır : 
Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeliği için 

Diyarbakır Senatörü Azmi Erdoğan aday gös
terilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Y.T.P. 
Grup Başkanvekili 

Hatay 
Sekip îna'l 

BAŞKAN — Hüseyin Otan'dan başlıyarak 
oylar toplanacaktır, isimleri okutuyorum efen
dim. 

(Oylar toplandı.) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmıyan var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa ve Adalet Komisyonuna üyelik için 

yapılan seçime (106) kişi katılmış ve neticede 
(Y.T.P.) den Diyarbakır Üyesi Azmir Erdoğan 
(Doksanbeş) oy alarak seçiltmiştir. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Bingöl Konya 
Sabri Topçuoğlu Muammer Obuz 

Üye 
Tabiî Üye 

Selâlhattin özgür 

BAŞKAN — Başkanlık, bu seçimin neticesi
ni bildirdikten sonra, Anayasa muvacehesinde, 

9 . 4 . İ964 0 : 1 
Başkan derhal gerekli oranı, Anayasa ve Adalet 
Komisyonundaki oranı yerine getirir. 

.2. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Millî Savunma, Malî ve İktisadi 
î§ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/505; C. Senatosu 1/389) (S. Sa
yısı : 433) 

BAŞKAN — Daha önce oylarınıza arz edil
miş. Yeter sayı bulunmadığından ikinci defa oy
larınıza arz edilecektir. 

3. — Cumhuriyet Senatosu Miyeleri Âli Ak-
soy ile Rifat özdeş,'e izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/303) 

BAŞKAN — İzinler vardır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı Cumhuriyet Senatosu 

üyelerinin (hizalarında gösterilen müddetlerle 
izinleri, Başkanlık Divanının 8.4.1964 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Cumihuriyet 'Senatosu Başkanı 

Enver Aka 

C. Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy, ma
zeretine binaen, 20 gün, 7.4.1964 tarihinden iti
baren, 

C. Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat özdeş, has
talığına binaen, 15 gün, 7.4.1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — İsimlerini teker teker okutup 
oylarınıza arz edeceğim. 

C. Senatosu Çanakkale Üyesi Âli Aksoy, ma
zeretine binaen, 20 gün, 7.4.1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

C. Senatosu Kocaeli Üyesi Rifat Özdeş, has
talığına binaen, 15 gün, 7.4.1964 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 741 — 



O. Senatosu B : 60 9 . 4 . 1964 O : 1 

5. — SEÇİMLER 

1. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Sunuşlar kısmında 'bulunan Anayasa Mahke
mesi asıl üye seçiminin başka bir birleşime bıra-

| kılmasını arz ve teklif ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âmil Artus 
BAŞKAN — Sayın Âmil ArtuVün önergesin

de gündemde bulunan Anayasa Mahkemesi asıl 
üye .seçiminin sonraya bırakılması istenmektedir. 
Oylarınıza arz ediyorum. Katoul edenler... Etmi-
yenler... Kaimi edilmiştir. 

6. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi â/778, C. Senatosu 
1/394) (S. Sayısı : 437) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müddeti 1.1.4.1964 günü dolmak üzere olan 

ve gündemin birinci görüşülmesi yapılacak işler 
kısmında bulunan ve ismi aşağıya çıkarılan 
(437) sıra sayılı kanun tasarısının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkam 

Şeref Kayalar 

Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair. 

BAŞKAN — öncelik hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 
26 . 2 . 1964 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

İzinsiz ateşli silâh taşımak, hırsızlık yap
mak, Alman Uyruklu Beter Nemizt'i öldürmek 
ve Alman uyruklu Renate Colschen'in zorla ır
zına geçmek suçlarından dolayı Ankara 2 nci 
Ağır Ceza Mahkemesinden verilen 20.11 .196.°) 
tarih ve 963/258 esas, 963/356 karar sayılı hü-

(1) 437 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 

kümle T. C. K. 450 nci maddesinin 7 nci bendi
ne tevfikan idam cezasına mahkûm edilen ve 
hakkındaki bu idam hükmü Yargıtay 1 nci Ce
za Dairesinin 16 . 12 . 1963 tarih ve 196.3/2407 
esas, 1963/2512 karar sayılı ilâmı ile tasdik olu
narak kesinleşmiş bulunan Mihalıççık ilçesi 
Düınrek köyü hane 34, cilt 24 ve sayfa 144 ola
rak nüfus siciline kayıtlı Mehmetoğlu Fatma 
(Sıdıkn) dan doğan, doğum yeri Güreş, 
10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler ile izinsiz 
ateşli silâh taşımak, hırsızlık yapmak, Alman 
uyruklu Beter Nemizt'i öldürmekten, Renate 
Colschen'in zorla ırzına geçmeye eksik olarak 
teşebbüs etmek ve mezbureyi öldürmek suçla
rından dolayı Ankara 2 nci Ağır Ceza Mahke
mesinden verilen tarih ve sayıları yukarda mez
kûr hükümle T. C. K. 450 nci maddesinin 7 ve 
9 ucu bendlerine tevfikan idam cezasına mah
kûm odilen ve hakkındaki bu idam hükmü Yar
gıtay Birinci Ceza Dairesinin tarih ve sayıları 
yukarda mezkûr ilâmiyle tasdik olunarak kesin
leşmiş bulunan Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü 
hane 24, cilt 9, ve sayfa 48 olarak nüfus siciline 
kayıtlı, Tlüseyinoğlıı, Hatice'den doğan, doğum 
yeri Dümrek, 1 . 1 . 1940 doğumlu Zeki Öz
alp haklarındaki idam cezalarının yerine geti
rilmesine dair olan kanun tasarısının Millet 
Meclisinin 11 . 2 . 1964 tarihli 52 nci Birleşi
minde görüşülerek kabul edilen metni ve ilgili 
dosya, Komisyonumuzca, 26 . 2 . 1964 Çar
şamba, günü saat 10,00 da yapılan toplantıda 
incelenmiştir. 

Hâdisenin oluşuna ve hükümlü Cafer Güler 
ile Zeki Özalp'in durumlarına göre her iki hü
kümlü Cafer Güler ile Zeki Özalp haklarındaki 
idam cezalarının yerine getirilmesine komisyo
numuzca da. karar verilmiştir. 
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Ancak, Millet M celisi Genel Kurulu tarafın

dan kabul edilen 1 nei madde, hükümlerinin ad
res, ad, soyad ve hüviyetlerine taallûk eden sair 
bilgilerin açık ve kesin bir şekilde bildirilmesi
nin, ad ve soyadlarınm bir kereden fazla zikre
dilmemeğinin daha uygun olacağı mülâhazası ile 
değiştirilmiştir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tas
viplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Sözcü 
- . Aydın Tokat 

O. S. Sarıgöllü Z. Betil 
Kâtip . 

Kastamonu Tabiî Üye Tabiî Üye 
A. N. Tuna K. Kaplan M. Ataklı 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım saklıdır. 1 nei madde metninde 
yapılacak değişikliğin, cezanın yerine geti

rilmesini geciktireceğinden bu metin 
değişikliğine muhalifim. 

Â. Artus 
Aydın 

Söz hakkım saklıdır. 1 nei madde metninde 
yapılacak değişikliğin, cezanın yerine geti

rilmesini geciktireceğinden bu metin 
değişikliğine muhalifim. 

F. Turhangil 
Konya Kütahya 

M. Obuz O. C. Erkut 
Samsun Sivas 
C. Bulak R. Öçten 

Tekirdağ 
S. Üren 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen? 
Buyurunuz Sayın Aydmer. 

HİDAYET AYDINEB (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Efendim, Komisyon neticeyi değiştir-
miyeıı mânâsız bir raporla gelmiştir. Yani ida
mı değiştirmiyen bir değişiklikle gelmiştir, ida
mı uzatmaktan başka bir faydası yoktur, idam 
bir defa olur, idam ölmek demektir. Binaen
aleyh, rica ederim, Millet Meclisi metni olduğu 
gibi kabul edilsin. Ve bu iş /bitsin. Şimdi bizim 
en küçük bir itirazımız Meclise gidecektir. Bir 
sürü merasim. Bu, bence lüzumsuzdu)". 

BAŞKAN — Komisyon sözcüsü Sayın Betil. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ZİHNİ 
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BETİL (Tokat) — Muhterem* arfovıfoşfeır hük
medilen ceza, idamdır. Tasdiki mevzul>ahKo>Iani 
ceza idamdır, İdama mahkûm edilenlerin adi, 
soyadları ile hüviyetlerini tesbit eden sair bilgi-• 
ler ve adresleri bakımından, Büyük Millet Mec
lisin in kabul ettiği metinde karşılık vardır,, ek
siklik vardır. İdam .eezmı bir kere infaz edil--
'ii mi, artık telâfisine imkân olnııyan 'bir durum 
hâsıl olur. Onun içindir ki, hükümlülerin adı, 
soyadı, hüviyet ve adreslerini tesbit eden sair 
bilgilerin hiçbir tereddüde hiçbir iltibasa, hiç
bir şüpheye asla mahal ibırakmıyacak şekilde 
vazh ve sarih olarak tesbit edilmesi gerekir. 
Mahkemelerin süratle bitirilmesi, cezaların sü
ratle infazı lâzımdır. Fakat, bu sürat isabeti1 ih
lâl etmiyecek şekilde olmalıdır. Selâmeti ihlâl 
etmiyecek şekilde olmalıdır. Komisyonumuzda: 
muhalif kalan arkadaşlarımız da sırf birinci 
madde metninde esas bakımından değil de imi 
bakımdan değişiklik yapıldığı ve Cumhuriyet 
Senatosunca kabul edildiği takdirde, Millet Mec
lisine (kanunun gönderilmesi lüzumu hâsıl ola
cak ve bu sebeple gecikme olacağı endişesinden 
ibarettir. Bu gecikme zaruri bir gecikmedir. 
Millet Meclisine gittiği takdirde yapılan şeyin 
yerinde telâkki edileceğini kuvvetle ummakta
yız. Yani, kendi metninde İsrar etmesi suretiyle 
Karma Komisyonun birleşik bir oturumda ko
nulmak dahi mevznbahsolmıyaeaktır, kanaatin
deyiz. Bu kadarcık gecikme bu kadar esaslı nok
taya taallûk eden tashihin yapılması /bakımın
dan mazur görülmek gerekir. Sayın Aydmer r-
in, dediği gibi usulsüzlük yok, manasızlık yok
tur. Bilâkis dikkat, itina ve titizlik vardır. Bu 
dikkat, itina ve titizlik idam suretiyle hayatını 
ifna edeceğimiz kimselerin adı soy adı ve hüvi
yetlerini tesbit eden bilgilerin açık ve kesin ola
rak tesbit edilmesi ihtiyacından doğmaktadır. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Komisyon Başkanından bir sualim var. 

BAŞKAN — Sayın Betil sual soracaklar. 
Buyurun. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
İki tarafta kapalı konuştu. Yani Komisyon bu 
karara varmak için hakikaten idamı gereken 
şahısların hüviyetlerinin yanlış tesbitiyle yan
lış bir kimsenin idamı mevzubahsolacak kadar 
büyük bir hüviyet yanlışlığı var mıdır? Varsa 
bu isim, soyadı yanlışlığı olamaz. Bizim komis
yonumuzun vermiş olduğu kararlar nasıldır"? 
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Bunlardan bahsedilmedi. Heyeti Umumiyeyi tat
min edecek kadar sarahatle konuşmalarını istir
ham ediyorum. 

ıKOMdttfYON iBAŞKANI ZİiHNt BETÎL (De
vamla) — Efendim, muhterem arkadaşımı, 
tevcih ettiği soruda, hakh buluyorum. Ken
disine cevap arz edeceğim. Yalnız, bunlar ba
sılmış ve dağıtılmıştır. Millet Meclisinin kabul 
ettiği metin, Cumhuriyet Senatosu, Anayasa 
ve. Adalet Komisyonunun değişiklikleri burada 
metinde mevcut. Zahmet edip de arkadaşımız 
okumuş olsalardı bana bu suali tevcih etıniye-
c e ki erdi. 

Ma.aihaza komisyon Meclis, adına vazife ifd 
•eder. Arzularını yerine getireceğim. Millet 
Meclisinin kabul ettiği metnin birinci ımaddesi 
yarım sayfa tutuyor. Bizim 'kabul ettiğimiz met
nin birinci maddesi bir sayfa tutuyor. İkisi
ni de okuyunca neden ıbu değişikliğe lüzuma 
görülmüştür, anlaşılıyor. Gerekmede de vardır, 
okuyacağım efendim. Millet Meclisinin 'kabul 
ettiği metin. 

«Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki ölüm ce
zasının yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 16.12.1963 tarihli ve esas 19103/2407, 
karar 1963/2512 sayılı ilâmiyle kesinleşen, An
kara İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin ı20.11.1l9ı63 
tarihinde esas 963/288, karar 963/356 sayılı 
hükmü ile bunlardan» dendikten sonra, 
sanki yukarda isimler zikredilmiş gibi, «bun
lardan Zeki Özalp'in eylemine uyan izinsiz 
ateşli silâh taşımak ve gasptan ve Türk 
Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 7 ve 
9 ncu, Cafer Güler'in de 'aynı maddenin 7 nu
maralı bendleri gereğince ölüm cezaısiyle mah 
kûm edilmiş bulunan sicil nüfusta Mihalıççık 
ilçesi Dümrek köyü nüfususnun hane 34 cilt 24 
ve sayfa 144 sayısında 'kayıtlı Mehmedoğlu, 
l1 atma (Sıdıka) dan doğmıa, doğum yeri Gü
reş, 10.3.19138 doğumlu Caıfer Güler ile ay
nı köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 
sayısında kayıtlı Hüseyıinoğlu, Hatice'den doğ
ma 1 . 1 . 1940 doğumlu Ze'ki Özalp haklarında
ki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine ka
rar verilmiştir.» 

Değiştirmelim ıgerefcçeşi de raporumuzda 
şöyle ifade ediliyor ; « 
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«Ancak, Millet Meclisi Genel Kurulu tara

fından 'kabul edilen 1 nci madde, hükümleri
nin adres, ad, soyad ve hüviyetlerine taallûk 
eden sair bilgilerin, aıçık. veya 'kesin bir şekilde 
bildirilmesinin, ad ve soyadl arının bir kere
den fazla zikredilmemesinin daha uygun ola
cağı mülâhazası ile değiştirilmiştir.» 

Komisyonumuzun kabul ettiği metin de 
şöyledir : 

«İzinsiz ateşli silâh taşnmıak, hırsızlık yap
mak, Alman uyruklu Beter Nemitz'i öldürmek 
ve Alman uyruklu Renate Colschen'in zorla; ır
zına gedmek sulcl arından dolayı Ankara 2 nci 
Ağır Ceza Mahkemesinde verilen 20 . 11.1963 
tarih ve 9ı63/2f>8 Eisas, 9E3/356 Karar sayılı 
lıükümle T. C. K. 450 nci maddesinin 7 nci 
bendine tevfikan idam cefasına mahkûm edi
len ve hakkındaki bu idam hükmü. Yargıtay 
Birinci Ceza Dairesinin. 16 . 12.1963 tarih ve 
1963/2407 Esas, 1968/2512 Karar sayılı ilâ
miyle taisdi'k olunarak kesinleşmiş bulunan 
Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü hane 34, cilt 
24 ve sayfa 144 olarak nüfus siciline kayıtlı 
Mehmedoğlu, Fatma (;Sıdı'ka) dan doğan, do
ğum yeri Güreş, 10 . 3 . 198$ doğumlu Cafer 
Güler ile» 

'Görüyorsunuız ki, suçları ne, hangi mah
kemeden verilen hangi hükümle hüküm giy
miş ve bu hüküm ne surette derecattan geç
mekle kesinleşmiş, hüviyet vâdesine taallûk 
•eden sahih bilgiler ile sıra ile tertiplenmiş ola
rak Cafer Güler'in durumu izah edilmiş bulu
nuyor. 

Ondan sonra, «Cafer Güler ile, izinsiz ateşli 
silâh taşımak, hırsızlık yapmak, Alman uy
ruklu Peter Nemitz'i öldürmek, Renate Col
schen'in zorla ırzına; geçmeye eksik olarak 
teşebbüs etmek ve mezbureyi öldürmek .supla
rından dolayı» 

İkisi aynı suçları işlemiştir. Millet Meclisi 
metnini okuduğumuz zaiman hangisinin' hangi 
suçu işlediği de anlaşılıyor : «Dolayı. Ankara 
!2 nci Ağar Ceza Mahkemesinden, verilen tarih 
ve sayıları yukarda mezkûr hükümle T. C. 
K. 450 nci maddesinin 7 ve 9 ncu bendi erine 
tevfikan idam, cezasına mahkûm edilen ve hak
kındaki bu idam hükmü, Yargıtay Birinci Ceza 
Dairesinin tarih ve sayıları yukarda mezkûr 
ilâmiyle tasdik olunarak kesinleşmiş bulunan 
Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü hane 24, cilt 
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9 ve sayfa 48 olarak nüfus siciline kayıtlı. Hü-
seyinoğlu, Hatice'den doğalı, doğunu yeri Düııı-
rek, 1 .1.1040 doğumlu Zeki Özalp .hakkım
daki idam cezalarınım yerine getirilmeiSİne karar 
verilmiştir.» 

Değişiklik bu, cezayı değiştir iniyoruz. Ama 
kim hangi suçtan snıç-lu, kim hangi suçlardan 
hüküm giymiş, hangi mah'kem>eden bu hüküm 
verilmiş, ıhan'gi merci ıhangi kara riyi e bunu 
tasdik etmiştir? Hüviyet ve adresLerine taallûk 
eden bilgiler sırasiyle insicam içinde neler
dir, göstermek maksadiyle böyle olmuştur. 

BAŞKAN — Söz Sayın OelâJ Ertuğ'unduı-
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem senetörler, bendeniz burada komis
yona teşekkürle söze başlıyacağım. Zannediyo
rum ki, idam kararlarının Meclise gelmesinin 
birinci hikmeti budur. Burada kazai bir kara
ra varmaktan ziyade prosedürdeki eksiklikleri 
görmek ve yerine getirmektir. Bunu yapmış 
komisyon. Hakikaten insan bir defa idam edil
diğine ve sonradan bunun tashihine imkân ola-
mıyacağma göre komisyonun kararma iltifat 
edilmesini ve bu şekilde Meclise geri gönderil
mesini bendeniz de desteklemenizi rica. edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Karakurt. 
ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 

İdam hükümlerinin, ölüm cezalarının Meclisle
rce tasdik edilmesi, sayın doktor arkadaşınım 
dediği gibi aidolduğu mahkemelerce verilmiş 
ilâmların Meclislerce usul bakımından dahi tet
kik edilip usule uygun olup olmadığının tâyin 
edilmesi maksadı ile değildir. Bu doğrudan doğ
ruya adalet cihazını alâkadar eden bir mevzu
dur. Bir hükmün kesbi katiyet edebilmesi için 
hukuk mahkemeleri derecatmdan geçer, en son 
hükmü verme hakkına sahibolan kararını ve
rir. Artık katiyet kesbeder. Biz bu hususları 
tetkik ederken bu salâhiyetimizi mahkemelerin 
verdiği hükümlerin kontrolü mahiyetinde de
ğil, icabederse bu hükümlerin bâzılarında atı
fetimizi kullanarak affetme hususuna müpte-
nidir. Buraya o maksatla gelir. Yoksa mahke
melerin hükümlerini burada tetkik etmek, ten-
kidetmek ve doğru değildir diye geriye götür
mek maksadiyle değil. Ozaman eğer böyle bir 
düşünüş mevzuubahsolursa teşriî kuvvet ile 
kazai kuvvet birbirleriyle tedahül etmiş olur; 
ve bu Anayasamıza da uygun olamaz, 

Şimdi gelelim bu mevzua: Hüviyetlerin tcs-
bitinde bâzı aksaklıklar görülmüş deniliyor. Hü
viyetin tesbitinde aksaklık görmüş, esasa mües
sir mi? Mahkemeler almış bu adamı, hüviyeti
ni tetkik etmiş, kim öldürdü bu kadınları? Bu 
gelen zavallı seyyahları öldüren kim? Ağır Ce
za mahkemesi uzun uzun tetkik etmiş, istieva-
betmiş, tâyin etmiş, delilleri tesbit etmiş ve mah
kemesi bitmiş, tamamiyle bir vicdani kanaate 
vâsıl olmuş bunlar bunları öldürmüşlerdir de
miş ve idama mahkûm etmiş. Artık bunun üze
rinde teferruatiyle durmak ve hakikaten mil
letimizi ve memleketimizi rencide edecek şekil
de hunharca bir cinayet işliyen Ibu adaanların 
idamının her hangi bir küçük vesile ile gecikmesi
nin doğru olmıyacağı kanaatindeyiz. Kararın tas
dik 'edilmesi daha muvafık olur kanaatine gel
miş bulunuyoruz. Tasvibinizi isterim efendim. 

BAŞKAN —• Sayın Betil, buyurunuz. 
KOMMİSYON BAŞKANI ZÎHNÎ BETİL 

(Tokat) — Muhterem arkadaşlarım, Esat Mah
mut Karakurt arkadaşım, ne komisyon raporun
da, ne de buradaki mâruzâtımızda asla yer al
mamış bir hususu, sanki komisyon raporunda 
bahis mevzuu olmuş ve komisyon adına sözcü 
sıfatiyle ben de konuşmuşum gibi eie aldılar 
ve ondan sonra birinci paragrafı alarak esaslı 
bir tenkid yaptılar. Esat Mahmut Karakurt ar
kadaşımızın tenkidi doğrudur, ama bu hâdise ve
silesiyle tenkidi haksızdır. Anayasa ve Adalet Ko
misyonu kesinleşen idam cezası dolayısiyle dosya 
üzerinde hiçbir kazai fonksiyon ifa etmemiş. Bu
nu hatırı hayalinden dahi geçirmemiş. Böyle bir 
şey ne raporda var, ne de benim mâruzâtımda var. 
Yapılan değişiklik Millet Meclisi tarafından kabul 
edilen 1 nci madde metnindedir. Bu da sırf idam 

cezasiyle mahkûm edilmiş bulunan bu iki kişinin 
hangi suçlardan sanık, hangi suçlardan hükümlü 
ve hüviyet ve adreslerine taallûk eden bilgilerin 
tam, eksiksiz ve insicamlı bir şekilde tesbitinden 
ibarettir. Yüksek Heyetiniz, bu değişikliği tas-
vibederse, kanun bu şekilde çıkar. Tasvibetmez-
se; o zaman Millet Meclisinin kabul etiği şekilde 
çıkar. Anayasa ve Adalet Komisyonumuz ilk de
fa bir idam cezasının yerine getirilmesi mevzuu
nu incelemiş ve ilk defa bu konuda bir rapor tan
zim etmiş değildir. Anayasa ve Adalet Komisyo
nu Türkiye Büyük Millet Meclisinin, idam ceza
ları karşısındaki durumunu ve yetkisini bildiğini 
ve buna göre raporlar hazırladığını binlerce defa, 
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binlerce defa demiyeyinı ama birçok defa misali
ni vermiş bulunmaktadır. Biz, ne kazai muraka
beyi aklımızdan geçirdik, bu suçu işlemiş mi, iş
lememiş mi noktasını araştırmadık. Bu suçların 
cezası, idamı müstelzim mi, değil mi? Araştırma
dık. Cezanın tahfifini icabettiren sebepler var mı, 
yok mu, araştırmadık. 

Binaenaleyh; yapmadığımız ve söylemediği
miz, hatırı hayalimizden dahi geçmemiş olan şeyi 
yapmışız ve değişiklik buna müstenitmiş gibi ko
nuşmasının gerçeğe tamamen aykırı gördüğümü
zü arz ederim. 

Hİ DAY.KT AYDINKR (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Bir sualim var. 

BALKAN — Bir sual var Sayın Bctil. 
HİDAYET AYDINER (Devamla) — Millet 

Meclisinin metni kabul edilirse idamda bir yan
lışlık olur mu? Bir başkası asılabilir mi? 

KOMİSYON BAŞKANI ZİHNİ BETİL (De
vamla) — Komisyonumuzun çoğunluğu, efendim, 
Millet Meclisinin kabul ettiği 1 nci madde metni 
de, dosyadan alınmıştır, ilâmdan alınmıştır; hü
viyet ve adrese taallûk eden bilgiler nüfustan alı
nabilen bilgiler, nüfustan gelen kâğıtlarla verifi-
ye edilmek suretiyle almıştır. Sair suretle tesbit 
edilenleri, kaynaklar veri fiye edilmek sureti ile 
alınmıştır. Bizim Komisyonumuzun tesbit ettiği 
hüviyet ve adrese taallûk eden bilgiler de bu su
retle alınmıştır. Yalnız Komisyonumuzun çoğun
luğunda bu kanun ele alınarak, bilirsiniz ki, idam 
cezalarında hüküm veren mahkeme hâkimlerinden 
birisi de hazır bulundurulur. Her türlü ihtima
le karşı bir teşhis hatası işlenmemesi için, hükmü 
veren mahkeme hâkimlerinden birisi de hazır bu
lundurulur. Telâfisi nâkabil bir işlem olduğu 
için, idam cezalarının infazında yanlışlığa varıl
maması üzerinde durulur. Benim «yanlışlığa var
mama» sözlerimi Sayın Karakurt arkadaşım, her 
halde «Temyiz Mahkemesi hükmünde hata işleme
sin» noktasından aldı. Hayır. Eğer buna lüzum 
görmiyen üyeler varsa buna lüzum olmadığı yo
lunda oylarını kullanırlar. 

BAŞKAN —Başka söz istiyen var mı? (Yok, 
sesleri.) Olmadığına göre maddelere geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyönler... Kabul edilmiştir. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Bir teklifimiz vardı efendim. 

BAŞKAN — Sizin teklifinize henüz gelmedik 
efendim. Komisyon tarafından ivedilik istenmek-
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tedir. Şimdiye kadar Cumhuriyet Senatosunda, 
idam cezalarının yerine getirilmesi hususunda ka
nun tekliflerinin iki defa görüşülmesi mutlak bir 
kaide haline gelmiş ise de ve bunun ayrılmaması 
iktiza eder ise de, ancak içtüzükte, bir önerge ile 
ikinci bir görüşme imkânı ortadan kaldırılabilir. 
Hüviyet tesbitinde yanlışlık olmaması için, bir 
şahıs yerine tereddüde düşmemesi için... 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Kim idam edilecek? O mu, değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Karakurt, müdahale et
meyin lütfen. 

KOMİSYON BAŞKANI ZİHNİ BETİL (De
vamla) — Şimdi muhterem arkadaşlar, takdir ve 
tercih hakkı kullanılarak ancak oy izharı sureti 
ile varılacak neticeleri sözcülere sormanın faydası 
yoktur ve usulden de değildir. Ben o komisyon
da nâçiz bir üyeyim. Bu komisyonun çoğunluğu 
hüviyet ve adrese taallûk eden bilgilerin bu su
retle tesbitini her türlü yanlışlık ihtimaline karşı, 
daha emin olmak için lüzumlu olduğu kanısına 
vardık. Kanaatinin nedenlerini, gerçeklerini de 
size izah etmiş bulunuyor. 

Şimdiye kadar bunu ölüm cezalarının yerine 
getirilmesi için tatbik etmiyorduk. Sitemde bu
lunmaya haklıdır Başkanlık, komisyon son gü
nünde bunu getirmiş bulunmaktadır. Eğer şim
di görüşmezsek, ayın 11 inde kendiliğinden yü
rürlüğe girecektir. Bu sebepten Başkanlık üzü
lerek ivedilik hususunu.... 

KOMİSYON BAŞKANI ZİHNİ BETİL (To
kat) —• Sayın Başkan, tarizinizde haksızsınız. 
Komisyon çoktan çıkardı, dosyayı. Fakat hü
kümlüler karar tashihi istemişler. Millet Mec
lisi, bunu nazarı itibara almadan çıkarmış. Biz 
bekletmeksizin tetkik ettik. Fakat karar tashihi 
talebi üzerine adlî merciin dosya üzerinde muk-
taza tâyin edebilmesi için, dosya bu mercie git
ti. Oradan bir müddet sonra tekrar geldi ko
misyonumuza. Komisyon raporunun tarihine 
dikkat ederseniz, haklı olduğunuzu söylediği
niz tarizde haksız olduğunuzu anlayacaksınız, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Eğer haksızsak, derhal tarizi
mizi geri alacağız. Bu arada dosyanın komis
yondan vaktiyle çıktığı ve fakat Başbakanlığa 
gittiği, Kanunlar Müdürlüğü ile bu işle ilgili 
memurun beyanından anlaşılmıştır. Yalnız ko
misyon hakkındaki sitemi, Başkanlık şerefle 
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geri alır. Fakat Başkanlığa görüşmek için son 
dakikada gelmiştir. Bu da her halde Başkanlı
ğın bir kabahati değildir. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) - Başkanlı
ğın hesap verme mecburiyeti de yoktur. 

BAŞKAN — İvedilik hususunu oylarınıza, 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nei maddeyi okutuyorum : 

Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — İzinsiz ateşli silâh taşımak, 
hırsızlık yapmak, Alman uyruklu Peter Nemitz'i 
öldürmek ve Alman uyruklu Renate Colschen'in 
zorla ırzına geçmek suçlarından dolayı Ankara 
2 nei Ağır Ceza Mahkemesinde verilen 
20 . 11 . 1963 tarih ve 963/258, esas, 963/356 
karar sayılı hükümle T. C. K. 450 nei maddesi
nin 7 nei bendine tevfikan idam cezasına mah- i 
kûm edilen ve hakkındaki bu idam hükmü, i 
Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 16 . 12 . 1963 
tarih ve 1963/2407 esas, 1963/2512 karar sayılı 
ilâmiyle tasdik olunarak kesinleşmiş bulunan 
Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü hane 34, cilt 24 
ve sayfa 144 olarak nüfus siciline kayıtlı Meh-
metoğlu Fatma (Sıdıka) dan doğan, doğum ye
ri Güreş, 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler ile 
izinsiz ateşli silâh taşımak, hırsızlık yapmak, 
Alman uyruklu Peter Nemitz'i öldürmek, Re
nate Colschen'in zorla ırzına geçmeye eksik ola
rak teşebbüs etmek ve mezbureyi öldürmek suç
larından dolayı Ankara 2 nei Ağır Ceza Mahke
mesinden verilen tarih ve sayıları yukarda mez
kûr hükümle T. C. K. 450 nei maddesinin 7 ve 
9 ncu bendlerine tevfikan idam cezasına mah
kûm edilen ve hakkındaki bu idam hükmü, 
Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin tarih ve sayı
ları yukarda mezkûr ilâmiyle tasdik olunarak 
kesinleşmiş bulunan Mihalıççık ilçesi Dümrek 
köyü hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 olarak nüfus 
siciline kayıtlı, Hüseyinoğlu, Hatice'den doğan, 
doğum yeri Dümrek 1 . 1 . 1940 doğumlu Ze
ki Özalp hakkındaki idam cezalarının yerine 
getirilmesine karar verilmiştir. 

BAŞKAN —- İki önerge vardır, okutuyo
rum : i 
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Başkanlığa 

Millet Meclisi metninin oya arzını teklif ede
rim. 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Hidayet Aydmer 

Sayın Başkanlığa 
'Millet Meclisi metninin oya konulmasını ta

lep ve teklif ederim. 
tösat Mahmut Karakurt 

Urfa 

BAŞKAN — Bu bir teklif mahiyetinde oldu
ğu için Millet Meclisi metnini okutuyorum : 

Millet Meclisinin kabul ettiği metin 

Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair Kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin 16 . 12 . 1963 tarihli ve esas 1963/2407, 
karar 1963/2512 sayılı ilâmiyle kesinleşen, An
kara İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin 20.11.1963 
tarihinde esas 963/258, karar 963/356 sayılı 
hükmü ile bunlardan Zeki Özalp'in eylemine 
uyan izinsiz ateşli silâh taşımak ve gasptan ve 
Türk Ceza Kanununun 450 ııci maddesinin 7 ve 
9 ncu, Cafer Güler'in de aynı maddenin 7 nu
maralı bcndleri gereğince ölüm cezasiyle mah
kûm edilmiş bulunan sicil nüfusta Mihalıççık 
ilçesi Dümrek köyü nüfusunun hane 34, cilt 24 
ve sayfa 144 sayısında kayıtlı Mehmedoğlu, 
Fatma (Sıdıka) dan doğma, doğum yeri Güreş, 
10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler ile aynı 
köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 sayı
sında kayıtlı Hüseyinoğlu Hatice'den doğma 
1 . 1 . 1940 doğumlu Zeki Özalp haklarındaki 
işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine karar 
verilmiştir. 

BAŞKAN — Önergelerden her ikisi de Mil
let Meclisi metninin yani biraz önce okunan 
metnin kabulü şeklindedir. 

Komisyon iştirak ediyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BETİL (Tokat) — İştirak 
emiyoruz, efendim. 

BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu? 
ADALET BAKANI SEDAT ÇUMRALİ 

(Konya) — İştirak etmiyoruz, efendim. 
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BAŞKAN--- Dikkate alınıp abrıınaıııasmı 

oylarınıza sunuyorum., kabul edenler... Etmiyen-
ler... Dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Komisyon fil hal iştirak, ediyor mu? 
ANAYASA VE ADALET KOMİSYONU 

SÖZCÜSÜ ZİHNİ BKTİL (Tokat). — Teklif 
Millet Meclisinin birinci maddesinin aynıdır, 
iştirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Millet Meclisinin metnini oku
tup oylarınıza arz edeceğim. (Okundu, .sesleri) 
Müsaade buyurunuz efendim. Ben vazifemi ya
pıyorum. Oya koyacağım, kısmı, mecburen oku
tacağım. Oya koyacağım metni okutuyorum : 

(Millet Meclisinin 1 nei madde metni tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN Madde üzerinde söz istiyen, 
yeni şekliyle?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 

ediyorum; kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
1 nci madde kabul edilmiştir. 

MADDİ-] 2. - - Bu kanun yayımı tarihinde» 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN -~ 'Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDÎM :•!. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza, sunuyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz istiyen?.. 
Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum; kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Allah taksiratını affetsin. 
Gündemle ilgili başka bir önerce vardır. 

oku I a vo m m : 

7. — GENEL GÖRÜŞME 

1. - - Cumhurigel Senatosu liahkcsir Üyesi 
Hasan Ali Türk er ve .9 arkadaşının, toplum ve 
köy kalkınmasında ttddbedilecek 'politika hakkın
da hir (/ene/ görüşme aeılnıasına dair önergesi 
(R/9) 

BAŞKAN — Gerçi önerge daha önce de 
okunmuştu. Ve genel görüşmeye başlanmıştı. 
Lütfen; görüşmelerin devamına sekte vuracak 
şekilde gürültü edilmemesini rica. ederim. Öner
geyi tekrar okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Giriştiğimiz plânlı kalkınma, devrinde top

lum. kalkınmasının büyük bir önem ve değer ta
şıdığı acık bir gerçektir. Bilhassa Hükümetçe 
bir Köy Bakanlığı teşkil edilerek bu komimin 
ciddiyetle ele alındığı şu sıralarda ve yurdu
muzun bugünkü şartları ve gerçekleri karşı
sında köyü ve köylüyü kalkındıracak, Hüküme
tin köye ve köylüye karşı olan vecibe ve hiz
metlerine en tez ve uygun yollardan Vâyo, gö
türeceği tedbirlerin, alınmasında her partinin 
ve her sayın üyenin görüş ve düşüncelerinin bi
linip tartışılmasında büyük faydalar mülâhaza 
etmekteyiz. Bu suretle, Hükümetin Vöy kalkın
masında takibedeceği siyaset ve bu konuda ya
pacağı icraatın umumi istikametini teshilinden 
hayırlı neticeler elde edileceği şüphesizdir. 

Bu düşüncelerimizde isabet görüldüğü tak
dirde,-toplum ve köy kalkınmasında takibedile-
c.ck politikanın esaslarını incelemek üzere Yüce 
Senatoda bir genel görüşme1 açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Balıkesir Bursa 
Hasan Ali Türker î. Sabri Oağlayangil 

Adana, Aydın 
M. Nuri Âdemoğlu Fikret Turhangil 

izmir Denizli 
Hilmi Onat M. Emin Durul 

Ağrı Maraş 
Veysi Yardımcı Cenap Aksu 

İvize Çorum 
Necip Daııışoğlu Alâeddin Çetin 

BAŞKAN — Genel görüşme üzerinde söz 
alan sayın üveleriu isimlerini okuyorum. Savın 
Çetirıtaş, Savın Demir, Rayın Dağlı, Sayın Yıl
dız, Savın tzzet Geneı* (M. P. topluluğu adına), 
Sayın Aksu, Sayın Dikecligil, Sayın O'Kan, Sa-
vıu Çağlayangil, Sayın Çetin, Sayın Cenap Ege, 
Saym Alpaslan, Sayın Zeki Tulün ay. 

Sayın Gener, her ne kadar Millet Partisi 
1o!)li'!u5u adına söz istemiş ise de tçtüzük hü
kümlerine Ü;ÖVQ şimdiye kadar on üveden fazla 
bir tonluluğun kurulduğuna dair Başkanlığa bir 
tebliğde ve bir talepte bulunmadıkları için grup 
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muamelesi yapmaya imkân yoktur. Bu sebeple 
sıradan ve üyelerle birlikte sırasında söz vermek 
mecburiyetindeyim. Buyurun, Sayın Çetiııtaş. 

NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — Sayın Baş
kan, 'Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyie-
leri : 

Sbn günlerde kalkınma edebiyatımıza giren 
ve sık sık duyulan bir terim olan (toplum kal
kınması) nm ifade ettiği mâna nedir izattıa ça
lışalım. 

'Toplum kalkınması 'hiç şüplhesk kiı -az geliş
miş milletlerin daha iyi 'bir 'hayat, seviyesine 
ulaşabilmeleri için sarf edilen 'Hükümet gay
retleri olarak tarif edilebilir. 

Aynı zamanda 'memleketimiz için % 80 ni 
köylü olan zirai nüfusun refattıa ulaşabilmesi 
'İçin, zirai gelişmeyi 'gerektiren her türlü çalış
malar olarak müit'alâa da edilebilir. 

Bâzı çevreler toplum kalkınmasının amaç
larını, tarım sahasındaki gelişmeyi gerektiren 
faaliyetler olarak mütalâa etmektedirler. Me
selâ, erozyonları önlemek, su temin etımek, da
ha iyi pazarlama temin etmek, (hayvancılığı ge-
lişltirmek, eğitim, sağlık işleri, toplum faali
yetlerinin gelişmesi olarak mütalâa edilebilir. 

Amerika'nın ('Toplum 'Kalkınması) dergi
sinde de /toplum kalkınması toplumun kendi 
kendini organize ettiği, ortak ve ferdî ihtiyaç 
ve problemlerin ortaya çıkarttığı, bu ihtiyaçla
rı karşılamak, problemleri çözmek için ferdî 
ve grup plânları hazırladıkları, bu plânları 
toplumun kaynaklarına uydurarak ve ^gerektiği 
takdirde toplumun dışında kalan Hükümet ve
ya kurumlardan materyal istiyen bir sosyal 
faaliyet olarak tarif etmektedir. 

'Büyük Atatürk, 'Kasım 1937, 5 nci Dönem, 
3 neü Toplantı yılı Meclisi açış konuşmasında, 
kalkınmamızın temelinin zirai kalkınma ile 
mümkün olacağını şöyle inşadediyorlar. 

«Millî ekonominin temeli ziraattir. Bunun 
içindir ki, ziraatle kalkınmaya büyük önem 
•vermeliyiz. 'Köylere kadar yapılacak program
lı ye pratik çalışmalar bu maksada erişmeyi 
kolaylaştıracaktır. 

Fakat hu hayati işi isalbetli amacı na u Iştıra-
Ibilmek için ilk önce ciddî etütlere dayalı bir 
ziraat siyaseti tesbit etmek ve onun için de her 
köylünün ve (bütün vatandaşların kolayca kaiv-
rıyabileceği ve severek tatibik edebilecekleri bir 
ziraat rejimi kurmak lâzımdır.» 
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'İşte Iher alanda olduğu gibi Büyük Ata

türk 'ün irşatları lbize toplum kalkınmasında 
da rehber olmalıdır. 

Sanayi ve 'ekonominin ileri olduğu nitemi e -
ketlerde toplum kalkınması, kültürel ve boş 
zamanların değerlendirilmesi gibi faaliyetlerin 
programlarını yapmaktan ibaretken, Hindis
tan, Pakistan, Nijerya, Gana giıbi az gelişmiş 
memleketlerde (toplum kalkınması ekonomik 
ve sosyal bünyenin değişmesi vte topyekûn kal
kınma vasıtası olarak ele alınmaktadır. 

Bunun için Hindistan'da Toplum Kalkınma
sı Bakanlığı, Pakistan'da Sağlık ve Köy. Yar
dım Bakanlığı, Kenya'da. Afrika İşleri 'Toplum 
Bakanlığı, Gana'da Toplum Kalkınması Daire
si ile toplum kalkınması mevzuu yürütülmekte
dir. 

Bizde ise son yıllarda Devlet unüstakillen 
köy meselelerini ele almak ihtiyacını (hissetmiş,, 
geç de olsa Köy İşleri Bakanlığı kurulmuştur. 

Bu 'Bakanlığın çalışma şekli ve programı 
hakkında bir 'bilgiye sahip değiliz. Bu (bakım
dan çalışmaları 'hakkında 'bir 'şey söyliyeımiye-
ceğiz. Ancak geniş köylü kütlelerinin ezelî 
dertlerine deva (bulmasını temenniye şayan bul
maktayız, 

'Bizde yönetici sınıf olan aydınlarımız köy 
ve köylü 'hakkında gerçek (bilgiye saMbolmıa-
maları hasebiyle şehir ile köy, şehirli ile köylü 
arasındaki uçurum gittikçe büyümüştür. 

Devlet olarak köye bilgi ve teknik igöltürül-
memiş, ancak, tahsildar ve jandarma götürül-
•müşltür. 

Bulgüne kadar köy dâvası deyince (her köyü 
hir okula kavuşturmak anlaşılmış ve böylece 
bütün çalışmalar bu yönde geliştirilmiştir. 

Halbuki köyün kültürel dâvası iktisadi, içti
mai, sıihhi ve bayındırlık işleri aynı ehemimi-
yetle ele alınmamışitır. 

Köylüyü sırf bir İlkokul öğreniminden ge
çirmek onun kalkınması için yeter sebep de
ğildir. Kültür dâvası yanında en hasta gelen 
ekonomik kalkınması di r. 

Eğer köylüyü kalkındırmak istiyorsak, onu 
iktisaden kalkınmış topluluklar ıh aline get.ir-
meliyi'z. Bunun için de ele alınması lâzımige-
len noktaları şöyle hulâsa edehiliriz. 

1. Memlekette topraksız çiftçi bırakma-
'mak. 
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2. Büyük çiftçilerin işliyebileeeği arazi I 

•genişliğini ım!eml<e.ket 'bölgeleri itibariyle sınır
landırmak. 

3. Küçük çiftçinin pek çoğu arazisini işle
tebilecek 'bir koşum 'hayvanından, lb-üyük çift
çi ise yatırım, yapabilecek malî takata saîhip de
ğildir. Onu yatırım yapabilecek kredi ile tec-
biz etmelidir. 

4. Memleketin iklim ve toprak verimi 'ba
kımından zira;at •bölgelerine ayırmak, buralar
da örnek ziraat merkezleri kurarak buralarda 
köylüye zirai bilgiler verfecek eğitim merkezle
ri kurulan alıdır. 

5. Başta hububat olmak üzere zirai 'mah
sullerimizi mevcut nüfusumuzu besliyebitetcek 
niteliğe ulaştırmak. 'Bunun için kalite 've mik
tar artırımı lan hususunda •çalışmalar yapmak. 

6. Bugün ziraatım izin en çok muhtaç oldu
ğu köylünün malî takatinin yetmediği göl - gö
let - ve küçük sulama işleri süratle Defvlet eliy
le yapılmalıdır. 

7. Yieraltı sularını yerüstüne çıkaracak (tek
nik araçları köylü kolayca temin edebilmelidir. 

'Böylece köyü ekonomik Ibir ünite (haline ge
tirerek yol, 'okul, içme suyu gibi en tabiî İhti
yaçlarının yapımında Devlet yardomlarımı işti
rak edebilecek üniteler haline getirıniış oluruz. 

Köylünün içinde bulunduğu, halledilmesi 
lâzi/mJgelen, sosyal problemlerine gelince: 

a) Köylü yenilikleri benimsemekte muha
fazakârdır. 

b) Ziraatten artan nüfus diğer sahalara 
•çekil enlediğinden Avrupa'ya işçi namı alıtmda 
köylü göçleri başlamıştır. 

c) Köyde nüfus şehirlerden daiha çok hız
lı artmakta olup, mevcut <ara'zi köylüyü besli-
yemez hale gelmektedir. Bunun için plânda 
öngörülen doğum kontrolünü bir an evvel tat-
bika başlamak elzemdir. 

d Köyde müşterek çalışma şuuru gerçek
leştirilememiş, masraflı randımansız olan mün
ferit çalışmaya terk edilmiştir. 

e) Çiftçilikle meşgul olan köylü, çiftçi 
'birlikleri halinde organize edilmıemiştir. 

f) İktisadi takatsizlik içinde olan köylü 
'her şeyini Hükümetten isteme sistemi içindcı 
'bocalamaktadır. Hiç şüplhesiz ki, 40 hin kö
yün problemlerine hükümetlerin yetişelbilmesi-
ne maddeden imkân yoktur. Halbuki toplum j 
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kendi yatırımları ile kalkınabilecek ekonomik 
seviye ve niteliğe ulaşmalıdır. 

g) Köylünün zamanının çoğu boş igeçmı'ek-
te, âtıl iş gücü olarak bir kenarda kalmaktadır. 
Böylece -gizli işsizlik adedi artmakta, 've millî 
ekonomimiz zarar görmektedir. 

!h) Çiftçiye verilen zirai krediler kontrol 
edilememekte, bu nevi krediler ekseriya gös
termelik olarak çerez parası nev 'inden bilhas
sa siyasi iktidarlar tarafından siyasi bir rüşvet 
gibi dağıtılmaktadı r. 

Yukardan beri arz ettiğim hususlar, k'öy-
lününüu çözüm beki iyen problemleridir. Top
lum kalkınmasının ana vasıflarını şöylece )hu-
lâsa edebiliriz. 

1. Toplum fertlerinin kendi imkân ve ça
baları ile Hükümet imkânlarının birleştirilerek. 
toplumu 'ekonomik, sosyal, 'kültürel seviyeye 
ulaştırmak, böylece millî kalkınmaya hizmet 
etmektir. 

2. Bunun içinde toplumun kendi iştirakle
ri ile yaşama seviyesini yükseltmek için kendi 
imkânlarını kullanması <ve böylece Hükümet 
ve kanunların toplum gayretlerini dadıa verimli 
bir hale getirmesi icabet m ektedir. 

3. Toplum kalkınmasının başarısı (halkın 
kalkınma plân ve programlarını 'benimsemesi 
ile mümkün olur. Bu alanda siyasi partilere 
de büyük vazifeler düşmektedir. 

4. Toplum kalkınmasının iki yönü vardır. 
a) Eğitimci yönü, 
b) Teşkilâtçı yönü. 
rcğitimiei yönü, sosyal -ve ekonomik gelişme

leri köstekiiyen unsurların değiştirilmesini 
icabettin':'. Aynı zamanda, teknik yeniliklere 
fertlerin intibak etmelerinin de sağlanması icab-
etmektedir. 

Teşkilâtçı yönü ise, nnüşterek amaçları olan 
fertleri bir araya getirmek müessese ve teşek
küller kurarak sosyal bütünlüğü temin etmek
tir. 

Kalkınma zorunluğunda olan toplumu iki 
tekilde mütalâa edebiliriz. 

1. Wöy toplumu. 
2. Şehir toplumu. 
IT>. şüplhesiz ki, miktar itibariyle büyük ye

kim tutam köy toplumunun kalkınma, mevzuu 
en başta ele alınması lâzımgelfen bir meseledir. 

C!uım!hu.riyet devrinden bu yana, k'öy kalkın
ması tarımsal kalkınma ile 'müşterek mütalâa 
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edilmiş, Ihükümetıler Ibu alanda çaba göstermiş-
lerse de (başarıya ulaşamamışlardır. Ekseriya 
zirai kalkınma tedbirleri alınırken zirai vergi
lerin artırılması yoluna gidilmiş olması, bizi) 
bu alanda muvaffakiyete 'göMnmeye ımâni ol
muştur. 

Meselâ bugün, Kalkınma Plânının ie finans
manının temini maksadı ile vergi reformu namı 
altında ziraatimizi derinden. ımlüteessir edecek 
vergi sistemine gidilmektedir. Kuru ekmeğine) 
bir katık ilâve «demediğimiz köylüye vergi 
yükleme sisteminden daııma kaçınmalıyız. 'Top
lum kalkınmasında başarıya lüaşamayışımızm 
bir sfebebi de: 

Bizde yetişen ziraat .elemanlarının nazari 
yetişmiiş 'olmaları ıhasabiyle 'köylüye itimat (tel
kin edememiş olmalarıdır. Bunun için de köy
lüye •nıulvaıEfakıyetle yenilikleri tatbik edecek 
bilgi ve görgüye sahip teknik elemanlar yetiş
tirmek gerekmektedir. 

Şehir toplumuna gelince: 
Toplumsal refaha mulhtaç köy toylumıı ya

nında bir de şelhir topluimunun (bulunduğu 'mu
hakkaktır. Şehirlerdeki toplumun hepsi aynı 
derecede yardıma ımulhtaç değildir. îşitte gözü
nüzün önünde Ankara'da Iher 5 - 10 'Km. de Iher 
yönü ile 'tezatlar arz eden ıtopluımlar imevcuttuı*. 

Şehirlerde en çok yardıma muhtaç toplum, 
yine menşei köy kalkınmasının iyi yürütülenle-
diği Höy ve kasalbalardan şehirlere göç eden, 
ekonomik yetersizlikleri dolayıs'iyle gecekondu 
denilen konuklarda /'hayatlarını idameye çalı
şan insanlar topluluğudur. 

Geldikleri köylerden dafha kötü ekonomik 
ve sosyal •santiar altında yaşıyan gecekonduda 
yaşıyan 'insanlara el uzatmak ımillî kalkınmamı
za Ihizniet sayılır. Millî kalkınimamıza giden yo
lun başlangıcını teşkil eden toplum kalkınması 
çalışmalarında Hükümetimize muvaffakiyetler 
diler, Ihepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Demir. 
MEHMET ALI DEMİR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, sayın Bakan ve muhterem arkadaşlar. 
Yeni kurulan bir Bakanlığın göreceği hiz

metlere ışık tutulması ve Sayın Senatörlerin bu 
husustaki görüşlerini ifade etmelerine imkân ha
zırlaması bakımından, böyle genel görüşmenin 
açılmasını temin eden önerge sahibine huzurları
nızda teşekkür etmekle sözlerime başlamak iste
rim. 
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Muhterem arkadaşlar, nüfusunun dörtte üçü

nü teşkil eden büyük bir zümrenin bütün dâ-
valariyle yakından ve toplu bir şekilde uğraşıl
ması bakımından Köy Bakanlığının kurulmasını 
şahsan son derece isabetli görmekteyim. 

Gönül arzu ederdi ki, bu Bakanlık bugün de
ğil, fakat Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllar
da faaliyete geçmeliydi. Başlangıçtan bu yana 
halline çalışılan köy prablemlerinin çoğu bugü
ne kadar bir esasa bağlanmış çözüm yolu bul
muş, hattâ çözümlenmiş olurdu ki, arzu edilen 
neticede budur. Az gelişmiş bir bölgenin temsil
cisi ve özellikle bir köy çocuğu olarak, bu ko
nuda geç kalınmış okluğunu üzüntü ile belirt
mek isterim. 

Yıllar yılı, köylünün, milletin efendisi oldu
ğu söylenen bu memlekette, bu edebiyatın tat
bikatta ne derece yer bulduğunu artık herkes 
bilmekte ve bunun korkunç sonucunu dile getir
mekten çekinenler bile bulunmaktadır. Oysa, 
Milletin - efendisi ki, medeniyetin 20 nci asrın
da bile hayvanlariyle bile aynı barınaklarda ba
rınmakta ve onlarla aynı yalaklardan su içmek
tedirler. Milletin o efendisi ki, temelini Kara-
manoğııllarmm attığı ve Atatürk inkılâplarının 
esas bağladığı Dil Devrimi tarihinden bu yana 
yıllar, asırlar geçmiş olmasına rağmen bugün 
dahi bâzı bölgelerde resmî devairde, hâlâ mera
mını tercümanlar vasıtasiyle anlatabilmektedir. 

Milletin o efendisi ki onun resmî devairdeki 
bir günlük işi günlerce, haftalarca sürüncemede 
bırakılmaktadır. Bunun en tipik misalini Sayın 
Bakan son gezilerinde Tunceli'nin Çemişkezek 
kazasının Pulur köyüne uğradıkları zaman köy
lülerle yaptığı sohbette Mahmut ismindeki bir 
vatandaşın nüktesinde aramak lâzımdır. O efen
dimiz ki, en küçük memurundan, en büyük me
muruna kadar, bâzı makam sahibi ona hâlâ te
peden bakmak itiyadındadırlar. Bu onlara yıl
ların verdiği bir alışkanlıktır. 

Muhterem arkadaşlar, milletin efendisi olarak 
adlandırdığımız bu zümre yıllar yılı kendini tem
sil edenlerden bâzılarının yüzlerini görmek şöy
le dursun, çoğunları onların adlarını bile öğren
mekten mahrum bırakılmıştır. Buna karşılık bir 
çok temsilci, temsilcisi olduğu köyler şöyle dur
sun, hattâ vilâyetlerin haritadaki yerini bile bil
memekle kaldı. Çok partili devir, nihayet temsil
ciyi nisbeten olsun köylere ve köylüye kadar gö
türebildi. Temsilci, Milletin gerçek efendisinin 
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kimler olduğunu ve bugüne kadar milletin efen- ı 
dişi denilen zümrenin hangi şartlar altında yaşa
dığını gördü. Böylece köylü, temsilcilerini göre
bilmek imkânına kavuştu. Onun hayat şartları, 
vicdanlı temsilcileri harekete getirdi. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çok partili hayata girişimiz, temsilcinin efen

disini, efendi denilen zümrenin de temsilcisini 
yakından görmesi, tanıması bakımından ne ka
dar önemli bir dönüm ise, Köy Bakanlığının ku
ruluşu bizzat Bakanın köye kadar inişi, köylünün 
dertleri ile hemdert oluşu ve böylece bugüne ka
dar kendi içine kapanarak özel hayatını yaşıyan 
köylü vatandaşlarla yakından temasa geçişi de 
bir o kadar önemli bir çığır ve dönüm noktasıdır. 

Muhterem arkadaşlar; hizmetlerinin köye ve 
köylü vatandaşa son derece yararlı olacağına 
inandığım bu bakanlığın kuruluşu ve takibedece-
ği tutum hakkında bâzı şahsi düşüncelerim ola
caktır. Köy Bakanlığı, bu görüş ve düşüncelerimi 
bünyesinde değerlendirecek olurlarsa sayın Ba
kana ve teşkilâtına müteşekkir kalacağım. 

Köy Bakanlığı, memleketimizde yeni ve ken
disinden çok şey beklenen bir teşkilât olması do-
layısiyle, herşeydcn evvel daha önce kurulan ba
kanlıkların kuruluşlarında düştükleri hatalardan 
uzak kalmayı ve onlardan ders almak suretiyle 
teşkilâtını ve çalışma programlarını kısa zaman
larda değişmiyen, aynı zamanda kabili tatbik ana 
prensipler üzerine bina etmelidir. 

Bölgelere göre köylerin ve köylü vatandaşla
rın, hakiki problemleri tesbit edilmeli, buna kar
şılık bulunacak ana formüller bihakkin değerlen
dirilmelidir. Yıllardan beri köylerden şehirlere 
doğru vukubulan göçlerin hakiki sebebi araştırıl
malı ve ilk plânda bu göçlerin önüne geçmenin 
yolları aranmalıdır. 

Bakanlığın burada üzerinde en çok duracağı 
husus büyük şehirlere doğru vukubulan akınla
rın daha ziyade hangi bölgelerden olduğu ve o 
bölgelerde göçleri üzerine çekebilecek işyerlerinin 
kurulması üzerinde durulmalıdır. Bu yolda yapı
lacak çalışma kısa -ve kesin olmalıdır. Bilinmeli
dir ki, büyük şehirlerimizin kenarlarında halli 
güç bir problem halini alan gecekondular ve bu 
gecekondularda bugün için barınan 800 bin nü
fus artarak 1970 yılında 3 milyonu bulduğu za
man sosyal bünyemizde devası bulunmaz bir yara 
haline gelecektir. Unutulmamalıdır ki, gecekon
dularda yaşıyan vatandaşların % 90 i köylerden j 
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ı şehirlere doğru akan bir göç selinin mahsulüdür. 

Köy Bakanlığı müspet, yapıcı bir yolda yürüdü
ğü takdirde bu göçün önüne geçeceğine kaani bu
lunmaktayım. 

Bunun için de, her bölgenin ve bölgelerdeki 
köylerin özellikleri gözönüne alınarak, nelerin 
üzerinde durulması lâzım geldiğine dikkat edilme
lidir. Geleceğini yer altı zenginliklerine ve turiz
me bağlıyan bir memleket için bu şekilde bir tas
nif ve değerlendirme elzemdir. Meselâ, hâtıra eş
yasının yapımına ve el sanatlarının geliştirilmesi
ne köylerimizde önem verilmeli, mahalli sanatla
rın üzerinde titizlikle durulmalıdır. Değeri yılda 
8 - 9 milyar lirayı bulan ve heba olup giden insan 
gücünün değerlendirilmesi yolları araştırılmalı
dır. Bâzı köylerde bir nevi fesat ve tembel yuva
sı ve kumarhane haline gelmiş olan kahvelerin 
sanat ve kültür yuvaları haline getirilmesi için 
çareler aranmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bugün için bakan
lıkların bünyesinde gayet dağınık olan ve birer 
isimden ileri gitmiyeıı hizmetlerin cümlesi Köy 
Bakanlığının bünyesinde ve ana prensiplerine 
bağlı olarak birlcştirilmelidir. Köy Bakanlığı 
mevcut bakanlıklar arasında yalnız koordine 
unsuru olarak değil, fakat yapıcı, icraatçı bir 
bakanlık olarak yer almalıdır. Ondan sonradır 
ki, Köy Bakanlığı köyü ve köylünün ve dolayı-
siyle memleketin kalkınmasında lâyık olduğu 
hizmeti yapabilecektir. Bunlardan başka yatı
rımların millî geliri artırıcı ve köylünün hayat 
seviyesini yükseltici nitelikte olabilmesi için kö
ye götürülen hizmetlerin birbirini tamamlayıcı 
bir organizasyon içinde muayyen yerlerde teksi
finin prensij) olarak kabul edilmesi yerinde ve 
faydalı olur kanaatindeyim. 

Nüfusunun yarıdan fazlası ziraatle meşgul 
olan ve ziraat memleketi olduğu iddia edildiğin
im a;öre, köylünün ve köylü vatandaşlarımızı en 
çok mağdur ve muzdarip eden ve bâzı seneler 
bütçeye oldukça külfet yükleyen âfetler olduğu
na göre, artık zirai sigortaya gitme yolları aran
malıdır. Ye tarım işleriyle uğraşan bütün vatan
daşlar zirai sigortaya mecbur tutulmalıdır. B\ 
temin edildiği takdirde tarımla iştigal eden her 
vatandaş , geleceğe daha güvenle bakacak ve ya
tı rımların ona göre artma imkânı sağlanacaktır. 

Ayrıca ; köylerimizde mevcut istihsalleri gere-
j ği şekilde değerlendirebilmek için istihsal koope-
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ratiflerinin sayıları çoğaltılmalıdır. Ve bu koo- j 
peratifler köy bakanlığının bünyesine alınmalı
dır. I 

Hükümet tarafından köylere götürülen yar
dımlar, köylü vatandaşlarımızın gerek bedenen 
ve gerekse maddeten yapacakları yardımlar ile 
birleştirilmeli ve bu birleştirmenin yolları aran
malıdır. Bu husus çok önemlidir. Bunun üzerin
de esaslı olarak durulmalıdır. 36 bin. köyün kal
kınmasının, yalnız Hükümet tarafından yapıla
cak yardımlarla mümkün olamıyacağı gerçeği bi
linmeli ve bu gerçek köylü vatandaşlarımıza an
latılmalıdır. Köylü vatandaş, Hükümetten bek
lenecek yardımlarla bu kalkınmanın beş yüz yıl
da değil, bin yılda bile tahakkuk edemiyeceğini 
bilmelidir. Milletçe girişilen kalkınma hareketin- I 
de, karınca kararınca her vatandaşın hissesi bu
lunmalıdır. Faziletli ve fedakâr köylü vatandaş
larımız bugüne kadar olduğu gibi burulan sonra 
da hiçbir yardımı Hükümetten ve milletten esir-
gemiyeeektir. Bundan milletçe emin bulunmak 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; Köy Bakanlığı çalış
ma programını hazırlarken, köylerimize götürü
lecek hizmetlerden öncelik tanınan işlerde köy
lerin maddi gücünü de göz önüne alınarak hare
ket etmelidir, Yüzbitılcrce lira değerinde çiftlik
lere, bağlara, bahçelere, fıstıklıklara ve zeytin
liklere sahip köylerimizle, bütün geçimini gökten 
yağacak birkaç damla, yağmurla, birkaç keçiye 
bağlıyan ve gelir kaynağı kıraç tarlası ile birkaç 
davarından ibaret olan köylerimiz bir tutulma
malıdır. Birinci misaldeki köylerimizde vatan
daşın % 25 i yardım beklerken, ikincide % 7f> i 
yardım ummaktadır. Bu kıstas hiçbir zaman unu
tulmamalıdır. 

Takibedilecek yolda en önemli husus şu olma
lıdır : hizmetler köye götürülürken, artık siyasi 
mülâhazalardan şiddetle kaçınılmalıdır. Hizme
tin bir köye götürülmesi zaruri ise götürülmeli, 
aksi halde düşülecek hatalardan şiddetle kaçınıl
malıdır. Bu memleket, bu millet siyasi mü
lâhazalarla düşülen hataların cezasını çok 
çekmiştir. Artık şu veya bu tesirden müm
kün olduğu kadar kaçınmak lâzımgeldiğinc ina
nanlardanım. Bakanlık ve bakanlığın teknik ele
manları hizmet görülecek köylere, bu hizmetin 
zaruri olduğuna kaani bulunmalıdır. Girişilecek 
hizmetlere, Beş Yıllık Plânın öngördüğü ve ön- J 
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çelik tanıdığı az gelişmiş bölgelerden ve bugüne 
kadar Devlet babadan nasibini alamamış olan 
yerlerden başlanma!ıdir. 

Bugün mevcut bankalarımız tarafından köye 
götürülen ve köylüye İçendi kanalları ile yapılan 
hizmetlerin önemli kısmı, Köy Bakanlığının bün
yesinde ve ona bağlı olarak kurulacak bir ban
kada toplanmalıdır. Bu yolda şimdiden bir çalış
ma yapılmasında fayda mülâhaza etmekteyim. 

Köylerimizi enerjiye kavuşturmak için, ilk 
plânda, barajlardan büyük şehirlere nakledilen 
enerjinin güzergâhı üzerindeki köylerin yakın
larına birer transformotor kurdurulmak suretiy
le, köylerimize ucuz elektrik verme işi üzerinde 
durulmalıdır. Bu işin tatbikatına geçildiği za
man ilk defa sanayie doğru adım atmış ve at
ma imkânını bulan köylerden başlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; Köy Bakanlığı ve köy 
çalışmaları için alınacak, yetiştirilecek eleman
ların, köye ve köylünün seviyesine inebilen köy
lü çocuklarından seçilmesinde fayda olduğu ka
naatindeyim. Bu yol, aynı zamanda köylü ile şe
hirliyi kaynaştırma ve tek vücut haline getirme 
rolü de oynıyaçaktır. 

Hareket]eı-i ve tutum!atiyle köylü vatandaş
larımızın haklı olarak sonsuz sevgi ve teveccühü
nü kazanmış olan Sayın Bakandan ve erkânın
dan son ricam da şu olacaktır : Müstahdeminden 
kâtibine, şube müdüründen umum müdürüne, 
hattâ müsteşarına varıncaya kadar, yeni kurulan 
İm bakanlığa alınacak elemanların, her türlü siyasi 
mülâhazalardan uzak ve tesirlerin dışında kim
selerden seçilmesi, adamına göre iş değil, fakat 
işe lâyık adanı bulma prensibine riayet edilmesi, 
tavsiye kartlarının, minnet mektuplarının, tele
fonla yapılan ricaların bir tarafa itilmesi şayanı 
tavsiye ve temennimizdir. Hiç değilse, Köy Ba
kanlığı gibi, memleket geleceği üzerinde önemli 
rol oynıyacak bir teşekkül, politikacıların dost 
ve akrabalarının geçim kaynağı olmaktan uzak 
tutulmalıdır. Köy Bakanlığı böyle kötü ve çürük 
bir temel üzerine kurulmamalıdır. Unutulmama
lıdır ki, çürük temel üzerine kurulan bir binanın 
ömrü ne kadar kısa olursa ehil ellere, teslim edil-
miyen bir bakanlığın da göreceği işler de o ka
dar temelsiz ve ümitsiz olur. Köy Bakanlığının 
gelecekteki müspet veya menfi hizmetlerinin ve
bali de, şerefi de, onu kuran Bakana ve erkânı
na. aidolacaktır. Bu Bakanlığın müspet yolda 

— 753 — 



9 . 4 . 1964 O : 1 
kaçan bir edebiyattan ileri geçmemiştir. Köyün 
durumu, derdi, ihtiyacı, güç 'bakımından neye 
muktedir olduğu lâyikıyle anlaşılamadığı için 
müspet bir yola girilememiştir. Köye gidiş, çok 
partili devre geçildikten sonra 'başlamış ise de, 
harcanan gayretler; köyün sosyal, kültürel ve 
ekonomik yönleri ciddî incelemelere ve ilmî esas
lara dayatılmadığı için sağlanan faydalar basit, 
mevzii ve kısır olmuştur. 
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her türlü tesirden uzak kalmasını temenni eder, 
Türk milletine ve köylü vatandaşlarımıza hayır
lı, uğurlu olmasını diler, Sayın Bakana, onunla 
birlikte hizmet göreceklere başarı sözleriyle he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN—Sayın Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çankırı) — Sayın Başkan 

ve muhterem arkadaşlarım, 
Toplum ve 'köy kalkınması hakkında müza

keresine devam ettiğimiz genel gülüşmede söz 
alışınım sebebi, köy konusunu dert edinmiş bir 
'köy çocuğu olaraik, bilhassa köy kalkınması hu
susundaki düşüncelerimi Yüksek Huzurunuzda 
dile getirmektir. 

Bu konuşmamızla köylümüze, Ibinnetice, Tür-
ikiyemizin sosyal, kültürel ve ekonomik 'kalkın
masına yardımcı olabilir, yeni kurulan Köy Ba
şkanlığının çalışmalarına ışık tutabilirsek büyük 
bir memleket vazifesini başarmış oluruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu konuyu huzurunuza getirerek bizlere bü

tün teferruatiyle inceleme fırsatı vermiş olan 
Muhterem Arkadaşım Hasan Ali Tüıiker ile ar
kadaşlarına candan minnet ve şükranlarımı arz 
ederim. 

Bendenize göre, köy kalkınması demek, Tür
kiye'nin kalkınması demektir. Çünkü nüfusu
muzun % 80 nini teşkil eden iş gücü köydedir. 
Müstahsil .'köydedir. Bıı büyük kütlenin iş gücü
nü değeri endinmedikçe, istihsalinin artması te
min edilmedikçe, Türkiye'mizin kalkındırılması 
asla bahis konusu olamaz. Halbuki bizler, yıl
lardır, fedakâr, feragatli, muti ve sabırlı büyük 
kütlenin maddi ve mânevi varlığım kıynıetlen-
diremediğiraiz, ona hakkı olan ilgiyi ve önemi 
gösteremediğimiz için milletçe siyasi, iktisadi 
ve sosyal sıkıntıların altında ezilmiş bulunuyo
ruz. Bu gaflet uykusundan uyandığımız tak
dirde gelecek nesilleri de ihmâlimizin acılarını 
çekmeye mahkûm edeceğiz. 

Sayın a ricada şl a rı n ı, 
Asırlardır Türk münevverleri, Türk Devlet 

adamları ve sorumlu idarecileri köy ve 'köylü 
hakkında gerçeğe dayanan bilgiden mahrum 
bulundukları için bu en büyük dâvamızın üzeri
ne icalbeden ehemmiyetle eğilmemişlerdir. Köy
lünün dünyası ile, şehirlinin dünyası arasındaki 
derin fark bu gerçeğin bir delilidir. 

Meşrutiyette başlayıp, Cumhuriyette devam-
eden köy ile alâkalanma hare'kelt, romantizme 

i>eş Senelik Plânlı Kalkınma devrinde de, gü
ya efendimiz ve bekamızın temeli olan köye ar
zulanan ciddî ehemmiyet verilmemiştir. Plânın 
tatbiki ile köyün de kalkınacağı Meclis kürsüle
rinden salahiyetli ağızlar tarafından parlak cüm 
İçlerle ifade edilmiş ve edilmekte ise de, hakikat
te köy yine ihmal olunmuş durumdadır. 

•Kalkınma Plânını hazırhyanların bilgilerin
den, zekâ ve kabiliyetlerinden asla şüphe etmi
yoruz. Fakat, nazari bilgilerinin yanma Türk kö
yünün realitelerini de koyma imkânına sahibola-
madıkları için arzu edileni verememişlerdir. Plân 
hazırlanırken, ömürlerini kalkındırılması şart 
olan bu geniş alanda mücadele ile geçirmiş, kö
yü, köylüyü ve köyün .bütün realitelerini çok iyi 
bilen tecrübeli vali, kaymakam ve diğer idareci
lerimizden faydalanılmış olunsaydı, ortaya konan 
eser, hiç şüphesiz çok daha tatminkâr olurdu. 

Sayın arkadaşlarım ; 
Bugüne kadar ihmal edilmiş olan köyü kal

kındırmak, dertlerini, ihtiyaçlarını gidererek 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak gayesi ve 
düşüncesi ile bir Köy Bakanlığı kurulmuştur. 
Fakat, bu Bakanlığın henüz vazife ve teşkilât 
kanunu meydanda yoktur. Bakan, köyleri dola
şıp dertleri dini iverek, ihtiyaçları yerinde tesbit 
etmekle meşguldür. Elbette iyi bir şey bu. An
cak bütün işler daha evvel yapılmış ve Bakan, 
Bakanlığını derhal teşkil âti andırarak tetkik ve 
•tesbit yerine, iş yapar ve tedvir eder bir faaliye
te geçmiş olsaydı çok daha faydalı olurdu. Kal
dı ki, köyün dert ve dâvası, doktor muayenesi ile 
hemen tâyin edilecek kadar basit hir hastalık de
ğildir. Sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik ola
rak viisıflandırabileceğimiz bu dertler çok girift 
ve çok karışıktır. O halde Bakan neyi tesbit ede
cek, hangi derde, hangi deva çaresini götürecek
tir? Yoksa, yapılan iş sadece siyasi açıdan, dik
katleri üzerinde toplıyacak bir ümit verme dav
ranışı mıdır? Bütçesi yok, teşkilâtı yok, vazife
sinin ne olduğu henüz bilinmiyen böyle bir ba-
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kanlıktan ne umulduğunu elbette kestirmek I 
mümkün değil, iskân ve Basın - Yayın bakanlıkla
rının acı tecrübeleri ortada iken, böyle bir yola 
gidilmiş olmasını izah maalesef bizim için kolay 
olmıvyor. 

Binaenaleyh, yeni kurulan Köy Bakanlığının, 
Sayın Bakanı alaminüt bir görüşle yapacağı acele 
bir inceleme neticesinde, çok girift olan bu dert 
ve dâvaları tamamiyle ters acıdan ele alması pek 
muhtemeldir. Bu takdirde köye gönderilecek ge
minin rotasını yanlış çizmekten doğacak yersiz 
harcamaların, zaman kaybının sorumlusu kim 
olacaktır? Bugün başladığımız genel görüşme ile, 
bu yanlış yol tutma ihtimalini önliye.bilir, Bakan
lığı köy kalkınması dâvasının anahtarı üzerinde 
oturtaibilirısek, memlekettin kaderinden sorumlu 
insanlar olarak tarihî vazifemizi ancak yapmış 
sayılabiliriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugüne kaçlar maarif dâvası, Türkiye'nin kal

kınma dâvası olarak ele alınmıştır. Bu gayretten, 
Türk köylerinin dt azami derecede faydalandırıl
ması ön planda tutulmuştur. Bunun neticesi ola
rak mevcut 35 382 köyümüzden 19 587 sinde köy 
okulu açılmış bulunmaktadır. Dikkat buyrulacak 
olursa oldukça mühim bir rakamdır. Bugün 
19 000 000 olan köylü nüfusumuzun 13 745 730 
nun iskân salhasmda köy okulu var demektir. 
ki, dâvanın büyük kısmı böyle düşünenlere göre 
halledilmiş sayılır. Şayet, sadece okul açmak ile 
köyü kalkındırmak mümkün ise.. 

Halbuki, alman netice, ümidin tamamiyle ak
sine olmuştur, tki yıl önceki bütçe konuşmalarında 
da söylediğim gibi 20-30 seneden heri okulu olan 
nice köylerimiz, henüz kalkınmanın ilk meyvele
rini hile derlemek saadetine kavuşamamışlardır. 
Bunun sebebi iıse: 

Pedagogların, tahsil ve terbiyeyi, çocukları 
hayata hazırlama gayreti olarak tarif etmelerinin 
ifade ettiği gerçekten gafil bulunuşumuzdur. Köy 
okullarının programlarını hazırlıyan talim ve 
terbiye daireleri, köy ve köylüyü bilmediklerinden I 
realitelere uygun ve ihtiyaçlara cevap verecek 
müfredat programları yapacak yerde, Avrupa 
okullarının programlarını köye aktarmakla yetin
mişlerdir. 

Bu başarısızlıkta, köy öğretmeni yetiştiren mü
esseselerin kifayetsiz oluşları da mühim bir âmil
dir. Köye gönderilecek öğretmenlerin nasıl bir 
ideal ve bilgi ile teçhiz edilmiş olmalarını takdir | 
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I ve tâyin edemediğimiz için köyde müspet değişik

liği yaratacak unsurlardan mahrum kaldık. Hal
buki, müşküllerle mücadele etmeyi zevk sayan ve 
mutlaka muvaffak olma azmiyle içi yanan bir 
Türk misyonerleri ordusunu yetiştirme imkânına 
sahip bulunsaydik, meselâ birçok yönleri ile ken
di kendine halledilmiş olurdu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu hususta bir misal 
vermek isterim: 

Sene 1928 Maarif Vekili Necati'nin - Allah 
rahmet etsin - o sendin muallim mekteplerinin son 
sınıf talelbelerine verdiği «Beyaz Zambaklar 
Memleketleri» misali. Onlara yazdığı mektupta şu
nu -söylüyor: «Ey muallim, köye gideceksin, bunu 
oku, oku, oku. Tavsiyem bu, Ibunu tatbik et.» 

Hakikaten arkadaşlarım, o senenin köy mektep
lerinden, muallim mekteplerinden çıkan mezunla
rın bu imanla - ki o seneye kadar vâki olmamıştı -
her birisi Şarkın Beytüşşebap'ma, Pütürge'sine, 
Ovacık kazasına ve diğer bütün Şark vilâyetleri
ne dağıldılar. Her birinden aldığımız netice ha
kikaten göz yaşartıcı idi. Çünkü arkadaşlar iman
lı olarak gitmişlerdi. 

•Bir muallim arkadaşım bir köye gitti, bir 
kazaya gitti. O kazayı, o mutaassıp kazayı 
camide okuttu. Evvelâ kendisini çocuklara sev
dirdi, halka sevdirdi, idelailini sevdirdi, ken
disini verdi, ondan sonra da aldı. 'Gitti, çocuk
ların ayağını yıkadı makin a aldı saçlarını 
traş etti; nihayet annelerinin mektuplarını 
vs babalarının istidalarını yazdı. Kendisini 
halka, o kadar sevdirdi ki, yatsı namazından 
sonra gece mektebini okuttu. Kahveye çıktı, 
kahvede okuttu. Ye kimse yaptıklarına itiraz 
etmedi. 

Her gittiği yerde, her muallim aynı imanla 
gittiği için aynı neticeyi aldı. Maalesef bu 
imanı sonradan öldürdüğümüz için bu netice
ler bugün elde edilemedi. 

Muhterem arkadaşlarım; 
I Yukarıda da bir nebze temas ettiğimiz gibi 

köyün iktisadi, siyasi, kültürel, sağlık, bakım, 
zirai ve korkunç tabiat şartları gibi birtakım 
çözülmesi kolay olmıyan karışık problemleri 
vardır. Asıl dâva bunların nasıl bertaraf edi
leceği, köydeki hayat seviyesinin nasıl yüksel
tileceğidir. Köylünün iş gücü nasıl değerlen
dirilir? Yolu, ışığı, suyu nasıl sağlanır? Bun-

I 1ar, üzerinde gerekli etütleri yapmadan sümm'e-
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tedarik bir fikir ittifakı ile «"Köylü cahildir; 
cahil olduğu için do mutaassıptır; bâtıl iti
katların esiridir. Köylüyü okutursak her şey 
düzelir.» Demekle is halledilmiş olmaz. Köylü
nün büyük çoğunluğu ile cahil olduğu muhak
kak! ir. Bu dert, dertlerden birisi, belki de başta 
gelenidir. Fakat, köyün dâvası sadece verimsiz 
okuma - yazma meselesi değildir, ihmaller neti
cesinde, yüz yılların biriktirdiği, müzminloş-
tiri}) kangren haline getirdiği bu yaralara 
derme çatma bir okutma, gayreti nasıl şifa 
olabilir'» "Bu tek yolun bâtıl itikatlardan, taas
suptan, kurtarması, köylüyü ve binnetiee mem
leketi muhtaeoJduğu uygarlık", seviyesine, saa
dete ve refaha kavuşturması erişilmesi müm
kün olmıyan bir hayaldir. 

Bir Türk düşünürünün «Türk kültürü» der
gisinde* yazdığı gibi , «Köylü, dünyanın sarı 
öküzün boynuzunda değil, de güneşin etrafın
da döndüğünü öğretmiş olsak; bu öğreniş, köy
lüyü, toprak altından gün ışığına çıkarır mı? 
(•Kibre yığınından kurtarıp, zevkli bir yu
vaya, kavuşturur mıı? Akşam yakacak, gazı ol
madığı içıin gün batınca yatağına sokmaz; 
içecek temiz bir suya sahi]) kılar, ikendisini 
veya gözbebeği yavrusunu hastalıktan kıvra
nırken, ölümün, pençesinden kurtarır mı? Ma
lını kolayca şehirc götürebilir, mahkemesiiK\ 
tapusuna rahatlıkla gidebilir mi? Hayatı se
viyor mu? Zevki öğlencisi, ve istikbal hakkın
da, ümitleri var mıdır? Köylü bir dâva et
rafında seferber edilebilir mi?» 

"Bu soruların, gerçek cevaplarını verebildi
ğimiz takdirle gözlerimizin önüne serilecelc. 
tablo, temaşa, edilenıiyecek kadar korkunç ola
caktır. Bugün için çoluğn, çocuğu, atı, öküzü 
ile, yıl on iki ay her türlü hava şartı al
tında kırda, bayırda didinen köylünün bütün 
bu emekleri krşılığmda. eline geçen para, 
çok cüzidir ve bir liranın çok altındadır. 
P>u elbette feci bir şeydir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Bizim gibi içi yanan, haklı olarak yarın

dan endişelenen bir kısım aydınlarımız da 
bugünkü halden kurtulmamızın yollarım ara
makta, hastalığımızın teşhisini koymak için 
kafa, yormaktadırlar. Bunlardan biri ve başta 
gelen Sayın Dostum Ahmet Hamdi Başar, ağır 
fedakârlıklara katlanarak çıkardığı «Barış 
Dünyası» Dergisinde İni konuda, bir açık otu-

[ mm tertiplemiştir. İktisatçı, idareci, sosyolog 
ve tarihçi bilginlerden müteşekkil bir heyete 
yaptırdığı konsültasyonu, neticesi ve derde 
parmak basması bakımından hakikaten faydalı 
ve entıvsandır. Horu şu : 

«Türkiye'nin çözüm bekiiyen birçok mese
leleri. var. İstihsalimiz, kalkınma halinde bu
lunan. bir memleketin ihtiyaçlarına kâfi de
ğil. Dışarıdan çok mal getiriyor, az satıyoruz. 
Millî gelir seviyemiz, dünya, 'memleketlerinin 
en düşüklerinden. Eşit bir •dağıtım yapacak 
olsak, insan başına, dört lira isabet etmekte. 
Devlet bu cılız gelirden % 20 vergi alıyor. Bu 
da, kalkınma, için yapacağımız yatırımı kar
şılamakları çok uzak. Bu durum karşısında ça
lışma, gayretimizi, artırarak üretim gücümüzü 
çoğaltmaktan başka, çaremiz yok. Netice bu 
olunca : 

1. Her türlü, güçlüklerimizin başı, sizce de 
istihsalimizin yetersizliğinde ve fakir oluşu
muzda, mıdır? 

2. İstihsalimizin yetesizliği ve fakirliği
mizin kök sebepleri, nelerdir. 

Sosyolog diyor ki: Çok geniş bir sual sor
dunuz. Bunu daha tavzih ediniz. 

Soruyu soran sualini şöyle izah ediyor, di
yor ki: 

Aynı idari rejim içinde başka insanlar ya
şasaydı acaba istihsal yine aynı seviyede mi olur-
"lu? Eğer istihsal ayın seviyede ise o vakit is
tihsali vormiyon tabiattır, tabiat unsuru üze
rine eğilmemiz lâzımdır. Yok, eğer başka insan
lar aynı tabiat üzerinde ve aynı idare içinde 
daha. fazla bir verim alıyorlarsa o. vakit insan 
unsuru üzeri inle eğilmemiz lâzımdır. 

Bunun üzerine idareci bir arkadaş söz alıyor. 
Kendisi kaymakamlıklarda bulunmuş, valilik 
yapmış. Çanakkale'yi misal veriyor. Diyor iki, 
«Arkadaşlarım, Çanakkale'de vali idim. Kaza
ları dolaştım, köyleri dolaştım. Bir de orada im
roz kazamız var, oraya da gittim. İmroz kaza
mızda, halk re falı içinde, bankalara, borcu yok. 
Evleri temiz, hayatları teiniz. Kahveler boş, 
meyhaneler boş. Diğer kazalarımız da kahveler 
dolu, meyhaneler dolu, banka, borçlarını vere
miyorlar, halk fakir, sefalet içinde. Halbuki 
tmroz kazası ile diğer kazalar arasında tabiat 
şartları itibariyle diğer kazalarımız fevkalâde 
ividir, İmroz'a, nazaran. 
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Binaenaleyh bu müşahede bize neyi gös

teriyor, diyor. 
İkinci bir müşahede söylüyor, bir iktisatçı 

arkadaş. Benide diyor, «Beylik Küprü'de - is
mini. hatılıyamadım, Halim Bey herhalde, ne 
ise - Halim Beyin çiftliğine götürdüler. Ken
disine sordum: Bu çiftliği nasıl yaptın.' O da 
anlattı: «Biz Çekoslovakya'dan gelen muhacir
lerdeniz. Karımı Ankara'ya geldiğimi/. vakit 
sefaretlerden birine hizmetçi olarak verdim. 
Ben de ufak tefek demir işleri yapıyordum. 
Fakat ava meraklıyım. Kışın Sakarya'nın ve 
Pörsük un kenarlarında avlanmaya giderdim. 
O tepelerde durur, «Alı şöyle bir evim olsa.» der
dim. Nihayet orada bir köy muhtarı ile tanış
tım. Kendisine rica ettim. Beni köye çağırdı. 
Ben onların demir işlerini yapıyordum. Niha
yetinde beş on para sahibi oldum. Altı dönüm
lük kıraç bir arazi aldım. İşte bu araziyi kur
dum.» Bu araziyi ve bu adamın haşarısını gö
ren, sosyologa anlatıyor: Bugün, Kar pakla rm 
eteğinde altı dönümlük muazzam bir çiftlik ki, 
her şeyi ile mükemmel. Arı kovanları mükem
mel, yumurtalar da başkaları 100 - 120 üretiyor
sa, o 200 yapıyor. Bal arıları mükemmel bal ve
riyor, inekleri mükemmel süt veriyor. Meyva 
ağaçları var, sebze yerleri var. Avcıların da ba-
rmalbilmesi için her şeyleri var. Binaenaleyh 
bunlar burada yetiştirmenin en güzel örneğini 
göstermiş oluyor. Aynı köyde daha çok zengin
ler olduğu halde, bir hat bekçiliği için sıra bek
liyorlar. 

Diğer bir misal olarak ITukışla'yı misal ve
riyorlar. Ulukışla'ya tabiat her şeyi verdi, di
yorlar. Ulukışla'da su var, meyva yetişebilir, 
Ulukışla her şeyi yapabilir. Fakat, buna muka
bil halk fakir, kahvelerde ve saire. Karılarını 
Çukurova'nın pamuklarını toplamaya gönderir
ler, kendileri tembellik ederler. Oraya da ta- • 
biat, Allah zengin olmak için her şeyi verdi
ği halde halk burada fakir olmak için müca
dele ediyor. 

Üçüncü bir misal, dördüncü bir misal veri
yor, Bunu da iktisatçı veriyor diyor ki, «Ha
yır arkadaşlar, insan unsurundan ziyade tek
nik unsuru lâzımdır. Teknik unsurun girdiği 
yerde her şey yükselir. Binaenaleyh ben de bir 
köy ımuallimi biliyorum, Bu köy muallimi tek
nik unsuru köye sokmuştur. Ve o köy de kalkın
mıştır, 
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Nihayet hâdise üzerine münakaşa oluyor. 

Ve insanın, insan unsurunun daha mühim ol
duğu üzerinde ittifak ediliyor. Tarihçi, «Eski
den de biz iböyle mi idik? Yoksa bu hale bugün 
mü düştük.» diye söze başlıyor. Ve diyor ki, 
«Dört asır evvel, Osmanlılar, Türkler çok ileri bir 
medeniyet sürüyorlardı. Her şeyde ileri idiler. 
Gittikleri yerlerde maden kaynatıp top dökü
yorlardı. Bu kadar ileri bir medeniyetin çocuk
larının bugün bu hale düşmelerinin bir sebebi 
vardır. Bunun hikmetinin sebebini araştırmak 
lâzımdır. Ve tarihî tekâmüle nazaran izah edi
yor: «İdealler ölmeye başladıkça, müstebit kral
ların, müstebit hükümdarların çoğalması hal
kın zengin olanlarına karşı kininin artması ve 
zenginliğin itibar kazanmadığından dolayı pa
ralarının alınması endişesi halkı bir tarafa 
zengin ya] mı adı. İkincisi, mütemadiyen askere 
gittikleri için, ordu (mirinde bulundukları için, 
ve ordudan maaş aldıkları için, halk yani er
kekler, memur olma, Devlet 'kapısına kapılmaya 
hevesi enmişj erdir. Daima askere gidecekleri 
için, askerî bekledikleri için, kadınları işe sa
rıldı. Binaenaleyh, döndükleri vakit kadınları 
iş gördü kendileri ise tembel tembel oturup. 
İşte Ibu vaziyetlere, bir de o zamanın iktidar
ları din konusunu siyasete alet ederek, hoca
ların Yerdikleri telkinler sayesinde yani, «Bir 
lokma bir hırkadır, yarın cennete gideceksiniz. 
Daha büyük saadete kavuşacaksınız. Binaen
aleyh, çalışmasanız da olur.» diye hocaların yap
tıkları telkinler ile bugünkü hale düştük. Öy
le ise bizim evvelâ insan unsuru üzerinde dur
mamız lâzımdır. İnsan unsuru ihtiyaçları his
seder. Yani «Ben niçin bugün bir soğuk su 
içemiyorum, niçin akşam lâmba yanmasın, bir 
sobam olmasın» ihtiyacını hissettiği vakit insan
lar muhakkak ki, onu elde etmek için çalışır
lar ve bu çalışma neticesinde de hayatları te
kâmül eder. Zaten hayatın tekâmülü bugün
kü mükemmeliyet gayesi de bu arzunun doğ
ması ile değil midir? öyle ise arkadaşlar, Tür
kiye'de biz bu arzuyu doğurmadıkça ne söyle
sek, Amerikan yardımından da, bilmem ne yar
dımından da makinaları filân yığsak, bugün 
yine Türkiye bu sefaletten kurtulamaz. Bunun 
için insan unsuru üzerinde1 - bunu ben tecrübe
lerimle görmüşümdür - çok tesir etmek icalbeder. 

Aziz arkadaşlarını, 
Devlet İstatistik Enstitümüzün 1960 anket-
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lerine dayanarak verdiği rakamlara göre Tür- j 
kiye'mizde 35 382 köyde 19 milyon insan yaşa
maktadır. Şu halde Ibüyük kütle köydedir. Bu 
bakımdan köyün kalkınması, Türkiye'nin kal
kınması olacaktır. Bu da, bilgiye ve plâna da
yanan bütün gayretlerimizi köy istikâmetine 
yöneltmekle mümkün kılmabilir. Kısaca diye-
bilirz ki: 

Her şeyden önce köylüde yaşama, hem de I 
iyi yaşama arzusu uyandırıl malıdır. Bunun için 
de daha fazla istihsal gayreti aşılamalı, ge
niş ve sağlam pazar sağlanmalı, daha ileri ham
leler için bizzat kendisini yeterli kılmanın ça
releri aranmalıdır. 

Köyün öğrenim ve eğitim şeklini bugünkü 
durumdan kurtarmalı, bünyeye uygun ve ga
yeye yönelten bir sistem takip olunmalıdır. Sa
yı bakımından çok, nitelik bakımından kifayet
siz, mıntakaya intibak etmemiş ve; noksan öğret
men kadrosu okullar yerine köy kalkınmasına 
destek ve önder olabilecek elemanları yetiştir
meye muktedir bölge okulları sistemine gitme- j 
lidir. Yoksa, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan-
sonra da Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine ko
nacak yüz milyonlar heba olmaya mahkûmdur. 

Değişik Mim şartları ve verim kabiliyeti çok 
geniş bir memleketimiz var. Her Ibölge, diğerin
den farklı bir sosyal bünyeye sahiptir. Hiç şüp
hesiz, kalkınma usul ve mctodları da bölgelere ' 
göre birbirinden başka olacaktır. O halde, her 
bölgenin özelliği dikkate alınarak köy okulları
nın öğretmen kadroları için ve zirai kalkınma 
sahasında önderlik idealist personel yetiştiril
melidir. Bunun için de memleketi tanır, dâva
yı müdrik, öğrencilerine idealist bir ruh ve
rebilecek öğrenim kadrolu muhtelif meslek okul
ları tesis olunmalıdır. Bu meyanda, bilhassa tek
nik ziraat ve teknik veteriner okulları çoğaltıl
malıdır. J 

Köyün istihsalini değerlendirmek için, istih
sal kredi ve istihlâk kooperatifleri kurulmalı, 
tasarruf sandıkları açılmalı, köy tipi basit, 
ucuz ve sağlam elbise ve ayakkabılar imal edil
melidir. 

Muhterem arkadaşlarını, bu bize çok isti
fadeler temin eder. Amerika'da Reisicumhuru
nu kovboy elbisesi ile görebiliyorsunuz. Ameri
ka'da ben gördüm, herkes ibulucin giyiyor. Eğer 
bizim Hükümetimiz kuvvetli ve sağlam, çok ucu
za m al ol an bir yeknesak elbise tipini yaptırtır j 
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ve piyasaya sürdürürse, köylüye hiç tesir etme
den, ucuz olduğu, için köylü bunu alır, ve aldığı 
için de yeknesak bir elbise tipi 'memleketimize 
yerleşmiş olur. Zavallıların ayaklarına bakar
sınız, aldıkları lâstikler parça parça olur, ip ile 
bağlarlar, mütemadiyen siyahlaşmış ayakları 
görünür ve verdikleri paralar boşa gider. Hü
kümet, Devlet böyle şeylerde sosyal adaleti te
inin etmek ve memleketin sosyal bünyesini de
ğiştirmek için, muhakkak ayakkabı ve elbise üze
rinde ucuz tip ayakkabı ve elbiseler yapmalı
lardır. 

Köyün dert ve dâvaları ile bunların çözüm
lerini köylünün anlıyabileceği bir dille aç.ıklı-
yan pul resimli eserler yazdırıp parasız ola
rak dağıtılmalıdır. Başka memleketlerde köyle
rin vaziyetini, (bugünkü hale nasıl ulaştıklarına, 
kendilerinin aynı seviyeye gelmeleri için neler 
yapmak mecburiyetinde olduklarını gösteren 
ve izah eden öğrenci filimleri çevrilmeli, gezi
ci ekiplerle bütün köylülere seyrettirilmelidir. 

Radyolarımız ve gazetelerimizin köy dâva
sını cesaretle ele almaları sağlanmalı, ayrıca, 
köylüye hitabeden bir gazete çıkarılarak bütün 
köylere parasız dağıtılmalıdır. 

Devlet daireleri köylünün işini savsaklıya-
rak iş gücünü israf ettiren bir müşkilât yuva
sı olmaktan çıkarılmalı, aksine hareket eden me
murlar şiddetle cezalandırılmalıdır. 

Köyler için, seyyar sanat kursları ihdas olun
malı, plânlı bir şekilde çalıştırılarak, köylünün 
boş zamanlarını değerlendirme çareleri aranmalı
dır. 

Köyün iskânı noktasından inkişafını temin et
mek lâzımdır. Köylüyü köye bağlıyacak orada 
insanca yaşıyacak asgari ihtiyaçların temini ve 
sıhhi şartları haiz bir yuvaya kavuşması iktisadi 
durumunun düzeltilmesiyle temin edilir. 

1 ilâ 500 civarında olan köylerimizin miktarı 
22 070 tir. Buralarda 6,5 milyon insan yaşar. 501 
ilâ 1 000 arasındaki köylerin adedi 10 bindir. Bu
ralarda 6 700 000 insan yaşar. 1 001 ilâ 3 000 
arasındaki köylerin miktarı 3 483 tür. 5 600 000 
kişi yaşar. 

Nüfusu 1 ilâ 500 kişi olan köye, köyün asgari 
ihtiyacı olan okul, ziraatçı, diğer teknisyenleri 
götürmek çok zor olacaktır. Binaenaleyh bu köy
leri yerleştirdiğimiz vakit çok büyük sosyal ve 
ekonomik faydalarımız olacaktır. Ve köylüyü bu 
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sayede köye bağlamış olacağız ve bu suretle köy 
ıslahmdaki unsurlardan diğer birini yerine getir
miş bulunacağız. 

Diğer bir şekil de yeni iskân mmtakaları te
min ile verimsiz, susuz, topraklarda yaşıyan, heye
lan yüzünden kışını çadırlarda geçiren zavallı köy
lülerimize de yaşama ümidi verilmesi ieabetmek-
tedir. Bunda da Hükümet ve plân henüz bir adım 
bile atmış değildir. 

Yukarıda arz edilen sebeplerden yani sosyal, 
ekonomik ve sıhhi şartlardan dolayı köylerden şe
hirlere akınlar başlamıştır. Bilhassa büyük şehir
lerin artması, büyümesi fakir mahallerin meyda
na gelmesini ieabettirmiş, bunun neticesi olarak 
da sosyal, fizik ve ahlâki sefalet artmıştır. 

Eğer biz kalkınma hamlelerimizde fakir bulu
nan mmtakalarm şartlarını nazara alarak bu mm-
takaların bünyelerine göre merkezi mahallerde 
fabrikalar kurarsak bu nııntakalar hem refaha 
kavuşur ve hem de ailenin fazla efradı fabrikada 
çalışmak için gider ve geriye kalan da yeter top
rağını değerlendirerek refaha kavuşur. Bizde sos
yal ve ekonomik kalkınmayı bu şekilde temin edi
lebilir. Köyün dert ve dâvalarını kısa da olsa ken
di zaviyemden Yüksek Senatoda dile getirmiş bu
lunuyorum. 

Memleketimize faydalı olabildim ise ne mutlu, 
beni dinlemek lııtfunda bulunduğunuzdan dolayı 
teşekkürlerimi arz eder, hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Yıldız. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın 

Başkan, sayın arkadaşlarım, bugün karşılaşmış ol
duğumuz ve çözümü toplumumuz için bir kader 
sorunu halini almış bulunan çok önemli bir konu
yu bir genel görüşme konusu yapan sayın arka
daşlarımıza, bunu istiyerek kabul eden Hükümete 
teşekkürlerimizi sunmayı bir borç. biliriz. 

Bu sayede, kamu oyunun konuya yöneltilmesi 
ve dâvanın gerektirdiği millî politika hakkında 
ortak kanılara varılması sağlanabilir. 

Bu geniş konu hakkındaki görüşlerimizi genel 
çizgileriyle politikasına ve dayanması gereken fel
sefeye değinerek 4 başlık altında sunmaya çalışa
cağız. 

1. Kanunun tanımlanması. 
2. Konunun önemi. 
a) Bunu gerektiren ihtiyaç, 
b) Ne sağlıyaeağı ve amaçlar. 
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'•). Toplum kalkınmasının gerçekleşmesinde... 
a) Devlete düşen ödevleri; 
b) Halka ve özel olarak 'aydınlara düşen 

ödevler. 
4. Hukuk düzenimiz, rejimimiz ve gelecek 

gelişmelerimiz yönünden konunun önemi. 
Sayın arkadaşlarım : 
Toplum kalkınması, çok geniş kapsamlı, türlü 

toplumsal eylem ve işlemleri gerektiren bir sosyal, 
ekonomik ve kültürel gelişin vetiresidir. 

Bazını ve en hayati yönünü teşkil ettiği için 
olacak, birçok resmî belge1 ve beyanlarda, köy kal
kınması ile toplum kalkınması sözleri, eş deyimler 
gibi alınmış bulunmaktadır. Kavramı daraltan ve 
yanlış anlamlara, götürebildi böyle bir deyim eş
liği, konunun önemini azaltabileceği gibi, çabala
rın yöneltileceği amaçlar hakkında da, yanlış ka
nılar verebilir. 

Cîerçekte toplum kalkınmasının amacı, Türk 
toplumunu, bütün organ, örgüt ve yönleriyle, çağ
daş uygarlık düzeyinin gerektirdiği, bir toplumsal 
gelişmeye eriştirin ektir. 

Bir ülkenin gelişmiş ve gelişmekte oluşu veya 
gei'i kalmışlığı, toplum kalkınmasını sağlama öl
çüsü ve oranını ifade eder. 

2. Konunun önemi : 
Konunun önemini belirtmek için, bunu gerek

tiren durum ve ulaşılmak istenen amaçlar üzerin
de durulmalıdır. 

a) Bunu gerektiren durum : 
Böyle bir gerekliğe fikren inanabilmek ve 

onu yürekten benimseyebilmek için, içinde 
yaşadığımız durumu, ana çizgileriyle, gözleri
miz önünde canlandırmak yeter. 

Kalıkınma, bir duygu, bir heyecan ve inanç 
istemekle 'beraber, gerçek anlamı ile, bir bilim 
işidir. 

Memle'ketin acı ve çetin gerçeklerine İnli
min projektörünü' tutan ve bilimsel eleştirme
lerin meydana 'çıkaracağı sorunlara, yine bi
lim yol iyi e çözüm arıyanlar, ancak umutlu bir 
sonuç bekliyebilir. 

Bu da, her şeyden önce, acı da olsa, yurt 
gerçeklerinin çok iyi bilinmesi ve kalknmayı 
sağlamada, birer ianalıtar ödevi görecek olan im 
bilgilerin, bilimsel yöntemlerle değerlendirilip 
öngörülen çözümlerin, yiilnradan, brkmadan 
ve yorulmadan uygula lunrasi' ilö sağlanabilir. 
Bu 'hem bir inanç ve aş'k işidir, ,1ıem de bir ce
saret işidir. 

I 
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vSay MI ar kadaşlar ı nı; 
Cerçeği konuşmaktan, onu 'bütün yönleriyle 

ortaya koymak tart korkmamalıyız. ıBu savak
ta, yararı bozulacaklarla, l)iitün yılkıcıların or
tak saldırılanın, hattâ ııydurnıa suçlamalarını 
göğüslemek zorundayız, Devekuşu örneği, ger
çeklere dokunmaktan, korkmak hiçbir şey ka-
zaııduMiiaz, Bizim dokunmadığımız acı gerçek
leri, toplum düzenimizi alabora etmek amacı 
ile, dile getirecekler v.ardır ve daima da ola
caktır. Bu bakımdan, böyle dâvalara, çare 
bulaea.ık durumda: olanlar, [herkesten önce, ger-
çe'kleri -dile getirmeli 'ki, bulunacak ıçözünı 
şekillerinin halk tarafından, desteklenmem sağ
lanmış olabilsin. 

Toplumsal gerçeklerimizi aıçıiklıyan rakam -
lar, ue kadar rahatsız -edici, iç sız! atıcı ve 
hattâ uyku kacırtıcı nitelikte de olsalar dahi, 
bunları bilmezlikten gelemeyiz, 

Boş ve oyalayıcı lâflarla veya politik edebi
yatla, kalkınma masalları uydurma önemi ar
tık çoktan geçti. 

Bundan sonra, gerçeıkler konuşaca'k. Yaşa
dığımız güçlükleri de, hiç 'kimsenin bir anda 
gidereni iyeceğini düşünerek:, hiç kimseden mu-
eizei beklenemiyeceğini bilelim. Bize yaraşan 
tutum ise, hepimizin bildiği, fakat son yıllara 
kadar söyl en m esinden kaiçımılan bu acı ve çe
tin, güçlükleri dile getirerek, sorumlulara yar
dım etmek 'olmalıdır. 

Başını kuma sokan: Devekuşu nasıl ki, ha
sımda rnn dan kurtuiannyorsa, yurt gerçekleri
mizi gizlemeye çalışma'kla, biz de rejimimize 
yönelen tehlikeleri öııl iyem eyiz. 

'Tanınmış Fransız bilgini Duverger'uin ge
çen yıl basılan 'bir eserinde, üzerinde durduğu 
ve bizim için de çok uyarıcı .olacağını sandığı
mız birkaç sözünü yüksek takdirlerinize sun
mak istiyoruz. Bilgin şöyle diyor : «Halkın 
H/4 nün bilgisiz, olunmaz, yazmaz, cahil oldu 
ğu, andığın ve sefaletin, halkı insan ölçüleri
nin altında yaşattığı memleketlerde, klâsik 
demokrasi işliyemcz.» Diğer yandan, ekono
mik gelişine ile sanayileşmenin güçlükleri ve 
'bunların, halka, yüklediği özverilikler kuvvetli 
kir rejimi .gerekli 'kılmaktadır. Klâsik demok
raside, siyasi, partiler arasındaki yarışma, hu 
nitelikte bir rejime imkân vermez. Zaten, 
halk kütlelerinin bilgisizliği, partilerin de de
magoji yoluna sapın alanına karşı, kapıyı açık 

bıraktığından, böyle bir yarışma bir kat daha 
tehlikelidir. Halk 'kütlesi, demokrasinin ne 
olduğunu bilmemekte ve böyle bir rejimin, ih
tiyacını, doğrudau doğruya, duyınamaktadır. 
Diğer taraftan, aydınların, belirli bir kısmı ko
münizme 'kaymaktadır. Batı'nın politik rejimi, 
neliği itibariyle1, çekicidir. Ancak, ona karşı
lık olan ekonomik rejim çok daha aız çekici
dir.» demekte ve çan1 olarak da «Halk kütle 
1 erinin eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi, ha
yat ve kültür seviyesinin yükselişi ile, böyle
ce tabiî olarak, demokrasiye karşı duyulan. 
yakın lığı kuvvetlendirmeye yönelmeyi» öğütlü-
yor. 

l»u sözlerin bize de ]>e!k yabancı olmadığı 
ve ödevlerimizi hatırlatmada da çok uyarıcı ol
duğunu sanırız. 

3. Toplum kalkınmasının ne sağlıyacağı v 
aımuçları : 

Halen köyle şehir ve şehirlinin dünyası ile 
köylünün dünyası arasında büyük, 'bir uçurum 
vardır. 

(Bunu düşünenlerin .birçok çabalarına tanık 
olduk. Fakat haşanı dereceleri çok önemsin 
kalmıştır. 

İkinci Meşrutiyetten sonra, köyün lehine bir 
a'kmı haşladı. Edebiyatta, bir halkçılık ve 
'köycülük t en güç .olan gelişme, köklü hiçbir oluş 
yaratanıadan sönüp gitmiştir. Cumhuriyet dö
neminde 1bu akım, edebiyatla birlikte, politik. 
alanı da etkilemiştir. Oklukça ateşli, bir şekil
de, haslı yan bu akımın, 'köy ve köycülükten 
ço'k söz edilmesine rağmen, gerçek yönü an
laş il arak, olumlu hir yolda bir değişiklik sağ-
1 lyamadığı görülür. 

Bugüne değin köy dâvası, her köye hir okul 
yaptırarak, bütün köylüyü ilköğrenimden ge
çirmek ideali şeklinde belirmiştir. Köylünün bil
gisizliğinden ötürü, kapıldığı taassup ve bâzı 
bâtıl inançların yarattığı za'fı, bâzı politikacı
lar, acı şekilde, sömürdüğü için, ilköğrenimi, 
bir can kurtaran simidi sananların haklı taraf
ları çoktur. Başlıca eksikleri diğer faktörleri 
ihmal edişleridir. Köyün bu durumuna göre çok 
iyi olan 'kasaba ve şehir halkının dunumu da, iyi 
bir eleştirmeyi gerektirecek bir çok yönleri var
dır. Böyle bir eleştirmeya dayanarak toplum 
kalkınmasından umduklarımızı şöylece sıralıya-
bitiriz : 

Anadolu'da bakımısız toprakların, insan eme-
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ği değmemiş kaynaklanıl ve tezek yığınları ile 
kara talihi şekilleşen köyün s meşindeki »••izli 
zenginlikleri harekete getirerek, yurdun her 
köşesinden yeni bir hayat fışkırtmak mümkün
dür. Bunun nasıl olacağını bilecek yeler sayı
dan insanımız da vardır. Bu fışkıran hayat I an 
gücünü alan yepyeni bir sosyal örgütlenme, kül
türel seferberlik ve sosyal adalete dayanan eko
nomik kalkınmaya bütün güç ve çabalarımızı 
yöneltmek zorundayız. 

iki yüz yıl oluyor ki, ilerleme hamlelerimizi, 
çıkarları uğruna verimsiz kıla uların fikir ve 
ahlâklarına sahibolanlar, devamlı surette aynı 
silâhları kullanmaktadırlar. Bütün bu tutumla
rın yarattığı engelleri aşmak, olumsuz direnç
leri yenmek ve güçlerimizi çağdaş bir ülke ya
ratmak amacına yöneltmek zorundayız. Bunun 
için de, herkesin güç. imkânı ölçüsünde, katgı-
da (bulunmasını sağiıyacak şekilde halle ve Dev
let el ele vermelidir. 

3. Bunun için Devlete ve halka düşen ödev
ler vardır. 

a) Devlete düşen ödevler, toplum kalkın
masının temeli köy olduğu inancı içinde; 

1. Anayasanın 41 nci maddesine göre; eko
nomik ve sosyal yaşantımız, adalete, tam ça
lışma esasına ve herkes için insanlık haysiyetine 
yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması amacına 
göre düzenlenmelidir. 

2. Bilumum nurunu yurdun en tenha ku
şelerine kadar ulaştıracak bir eğitim ve kültür 
seferberliğinin gerektirdiği örgütü kurup işlet-
melidir. 

3. Kişiyi kişiye sömürten, havadan kazanç 
ve yarar peşinde olan, (küçük kişisel çıkarları 
büyük kamu yararlarına üstün tutmaya ya ri
yan ve artık hiçbir uygar ülkede kalmıyan ter
tip ve düzenleri, köklü reformlarla, değiştirip, 
toplumsal yapımıza yep yeni bir şekil vermek 
zorundayız. Toplumumuzun moral yapısını güç
lendirme yanında, sosyal yapıyı da çağdaş ilke 
ve fikirlere göre düzenlemeksiziıı, toplum kal
kınmasını gerçekleştirme isteği, tam bir hayal 
olur. Şimdiye kadar 'bu temele inilmediği için 
hayal kalmakta devam etmiştir. Bütün çabala-
-rımızın yüzeyde kalarak halka inmediği bir dü
zende, kalkınma edebiyatının, sadece bir 'kaç 
kişinin durumunu ifade ettiğini anladıktan son
ra, yeter derecede uyarılmış olmamız gerekir. 

Genel feodal unsurların hükümranlığı yıkıl
madıkça, toplum kalkınmasından söz etmeyi, 
bâzı güçlü baskı gruplarının avukatlığı gibi 
yorumlamaya devanı edecekleri kmamakda güc-
tür. Bu feodal unsurların, kendilerini Devlet 
yerine koyarak, halkın işini görmek ve ona 
rehberlik etmekle yetinin iye rek, Devlet kapısın
da, da onu korumak gibi yadırganacak bir tu
tumları vardır. Bunların rollerini de üzerine 
alacak, gerçek bir halk yönetimi kurulmalıdır. 
Ancak bu sayede böyle yüz (kızartıcı bir duru
ma, son verilebilir. 

4. Sayılan güç ve 'köklü işleri yapabilecek 
şekilde Devlet örgütünü yeni baştan diizenliye-
cek ve verimli çalışmalarını sağiıyacak çağdaş 
ilke ve görüşleri yönetime hâkim kılmalıdır. 
Bugünkü Devlet örgütü ve çalışma, şekli böyle 
bir dâvayı yürütmekten uzaktır. 

5. Toplum kalkınmasını sağiıyacak merkez 
ve çevre Örgütünü kurarak bunu çalışmaları 
ile Devletin ve halkın yapacağı işleri, açık, se
çik ve kesin şekilde, belirten dokümanlar titiz
likle hazırlanıp uygulanmaya, konmalıdır. Top
lum kalkınmasında, halkın ortak emeğini en 
iyi şekilde değerlendirecek ve her türlü sömü
rülmeye karşı en güvenilir düzeni sağiıyacak 
olan kooperatifçilik başta olmak üzere, toplu
mun örgütlenmesi için Devletin elinden gelen 
bütün yardımı ve yol göstericiliği cömertçe yap
ması temel koşuldur. Böyle bir tutum ve zih
niyetle ancak Devlet ve halk, tüm halinde çağ
daş bir örgütlenmeye ulaşabilir. Sayın arka
daşlarım. Devlet artık köye gitmeli, hep ondan 
olma yerine şimdi ona verme dönemine girme
liyiz. Esasen verecek bir şeyi de kalmadığından 
köyün imdadına yetişmezsek, toplumsal yapı
mızın türlü sosyo - politik hastalıklardan kur
tarılması sağlanamaz. Bu arada, toplumun ana 
dokusunu tümü ile ele almalıyız. Baharda tüy 
değiştiren 'bir canlı gibi, toplum yaşantımıza 
bir canlılık, bir renk vermeliyiz, kültür nok
sanlığı ya, da, anlayış kısırlığı veya şu bu mak
sat için bâzı kimseler.ee yerilmek istenen «Sos
yal Devlet» rejimi, işte böyle bir toplum düze
nini amaç güder. 

Bölgeler arasındaki büyük fark, toplumsal 
kalkınmanın gerektirdiği psikolojik ortamın ya
ratılmasına da engel olmaktadır. Bir tarafta 
Devletin nimetleri bol 'keseden yöneltilirken, 
'diğer taraftan kanaat telkin eden ifadeler ve 
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politik tutunda toplumda ıgereken kalkınma is
teği ve azmi yaratılamaz. Gerçekten toplumun 
bir tarafında ecdat yadigârı binlerce dönüm 
araziye sahip olanların etrafını hoşnut etmiyen 
hayatları yanında, Türkiye'nin bâzı yerlerinde 
ve meselâ Doğu -Karadenizden misal vereyim: 
tSırtmda taşıdığı toprakla duvar kurarak topra
ğın akmamasını sağlamak suretiyle 1 - 2 dönüm 
arazi üzerinde hayatını idame ettirmek istiyen-
Jere aynı sosyal Devletin elemanları, olduğu 
inancını onlarda yaratmak güçtür. 

Sayın arkadaşlarım, .murabahacılık, yarıcı
lık, kiracılık deyimlerine göre, yaşa tısını düzen -
liyen insanın uygar sayılanııyacağı gibi, halk
çılık ve sosyal Devlet kavramları ile alay anlamı
na, gelen bu tip düzenleri yaşatan bir devletin de, 
çağdaş bir ülke olma iddiası gülünç olur elbette. 
Bunu bilerek hareket etmek, gerçekten yana ol
ma daha doğrusu, insandan yana olmanın bir 
gereğidir. Halk topluluklarının kendi çaba
ları ile kalkınma çalışmaları da Devletin teknik 
ve malî yardımı desteklenmek suretiyle, kalkın
manın bilhıçleşmesine ve toplumda özlenmesine 
ön ayak olunmalıdır.. 

b) Şimdi de halkın ve özel olarak aydınla
rın ödevlerine dokunacağını : 

1. Toplumda Batı uygarlık düzeyine yetiş
me isteği ve idaresinin en güçlü şekilde yarata
rak beslemek başarının ilk koşuludur. Böy
le canlı bir gelişme özlemi ve hattâ tutkusu ya-
radılmadıkça, kütleler, geleneksel kadercilikten 
uyuşukluk ve kötümserlikten kurtulamazlar. Di
namizmin esas kaynağı iç dürtülerle kuvvetli öz
lemler ve büyük ideallerdir. 

2. Hükümetin resmî otoritesi ve yardımı ile, 
toplumun örgütlenmemiş kuvvetlerini birleş
tirmek suretiyle, kalkınma vetiresinde fonksiyo
nel bii' katılma aydınların en etkili ödevidir. Hü
kümetin hizmet ve yardımına katılma ve ortak 
1 »aşari hakkında halkta yaratılacak istek ve gü
ven toplumdaki potansiyel gücü harekete getir
menin en olumlu yöntemidir. 

o. Toplumun içindeki çeşitli unsurların, bek
lenen değişiklik ve gelişmeler yönünden, aydın
latılması suretiyle, bir araya gelerek, güç birliği 
yapmalarını sağlamada, aydınların hizmeti çok 
büyük olabilir. Ancak bu sayede amaç birliği 
yaratılabilir. 

4. Türlü amaçlarla veya şu bu maksatlarla, 
bilerek bilmiyerek, toplum yaşantısmdaki ge-
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üşmeleri engelliyen ve çağdaş bir toplumsal ya
pının meydana gelmesini güçleştiren her eylem 
ve harekete karşı, halkı uyararak, gerekli ted
birlerin alınması sağlanmalıdır. Aydınlar, top
lum kalkınmasının sadece bir Devlet yatırımı işi 
olmayıp, bir eğitim ve örgütlenme neticesi oldu
ğu bilinci ile hareket etmelidir. Sadece Devlet 
hizmetlerini köye götürmekle değil bunları top
lum bilincini geliştirecek ve onun örgütlenme
sine hizmet edecek şekilde etkili ve verimli kıl
mak esas ödev olmalıdır. 

5. Her aydın, toplumu eğitmenin bir gönül
lü misyoneri olmalıdır. Devletin rolünü halka öğ
retmek, kaynakları değerlendirmek, halkın gü
cünü yapıcı amaçlara yönetmek istiyen kişi ve 
organlar arasında, tam bir iş birliği sağlamanın 
fikrî yönü işlenmelidir. Şimdiye kadar köye gi
den aydınlarda bir kusur olmuştur : Devrimi, ile
riciliği, ha Hileciliği, köylünün geleneğini, inan-
enıı yıkma pahasına yapılacak bir hareket gibi 
gösterilmiştir. Bu, geleneksel bir tepkiye sebeb-
olmuştur. O halde şu gerçekle halka hareket et
melidir ki, köylünün inancını yıkmaya lüzum kal
madan onu toplumsal kalkınmaya devrimci, ham
leci bir gidişe yöneltmek mümkündür. Bir şey 
vermeye ihtiyaç yoktur. O halde aydınlandığı 
takdirde doğru yolu bulabilir. Buna başlarsa ve 
Hükümet buna öncülük ederse, bu çark bir de
fa döndükten sonra hızla ilerlemesi için umutlu 
olmak gerekir. 

Sayın arkadaşlarım; 
6. Adlarını övgü İle andığımız, birçok ya

bancı idealist aydının halka hizmctl'arine iliş
kin hikâyelerini tekrarlamak hazzı yerine, 
böyle hikâyelerin kahramanı olmak mutlulu
ğuna erişmeyi amaç bilen aydınlara çok muh
tacız Artık köyün ve tüm olarak toplumun 
ruhunda 'saklı engin gücü harekete getirerek, 
bir kütle şahlanmasını hazırlıyacak olumlu fi
kir ortamını kolayca geliştirebilecek bir dö
nemdeyiz. Bundan yararlanmak için birazcık 
heyecan ve biraz da fedakârlık yeter. 

iSayın T\'6y İşleri Bakanının verdiği örnek 
gibi, aydınlarımız da köylüyle birlikte ayın 
mütevazi çatı altında, gecelemeyi, aynı sof
raya oturmayı ve, aynı ayrandan içmeyi za
man zaman zevk bilmeli ve buna alışmalıdır-. 
Köye giden aydınlara bir hususu hatırlatmak 
da. yerinde olur. Türk köyünü tanıyan, ona 
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yaklaşanı, onu seven aydınlar köye giderse, 
toplum kalkınmasının temeli olan köy kalkın
ması gerçekleşebilir. Bu belirtmeye çalıştığı
mız örgüt kurulup gerekli görülen anlayış ve 
düşüncelere göre, ç.alışamazsa, Devlete dü
şeni yapmaz ve aydınlar da ödevlerini yerine 
getirinezlerse, kurmaya çalıştığımız toplum dü
zeni bir hayal olmakla kalmaz, toplumda uya
nan fikir ve özlemleri, olumsuz yönlere çek
meye çalışanların yaratacağı büyük sarsıntıla
rı önlemek çok güç olur. 

Köyün isteği iki yönlüdür : 
Bir taraftan, su, yol, gübre, hayvancılık, 

okul, v.s. gibi ihtiyaçlarının karşılanması is
tekleri diğer taraftan da, bunlardan en verimli 
şekilde nasıl yararlanacağı halka üretilme
lidir. Bu konuları ele alacak aydınlar, her 
şeyden önce, böyle soruları iyi bilmeli ve 
bunlarla uğraşırken çıkacak yeni sorunları 
da çözmeye hazır olmalıdır. Yeter imkân ve 
araç. bulunmadıkça da sadece öğüt ve eği
timle aydınların fazla bir şey başarması da 
düşünülemez. Bunun için bütün toplumsal ör
gütün, bütün Devletin köye yönelmesi, köye 
gitmesi sosyal Devlet ve devrim felsefesiyle 
köye yönelmiyen bir Devletin bir yönetimin 
bu dev dâvaya çare bulmasının mümkün olmı-
yaeaih anlaşılmalıdır. Köy sorunları üzerine 
eğilirken masa başından uzaklaşmalı, köylü
nün derdini yerinde tesbit etmelidir. Köyün 
dertlerini yerinde görüp değerlendirecek ve 
çare bulabilecek uzmanları yetiştirmekle ise 
başlanmalıdır. Hükümet bunun için gerekli 
kursları gecikmeden açmalıdır. Artık köylü, 
vergi zamanı tahsildarın, suç işleyince jandar
manın, 21 yaşma girince askerlik şubesinin 
ve seçim zamanı da politikacının hatırladığı bir 
varlık olmaktan kurtulmalıdır. Hele seneler 
sonra, yüz binlerle Avrupa'ya gönderdiğimiz 
işçiler dönünce köyden gelen baskı çok arta
caktır. Şimdiye kadar kullanılagelen avutma 
ve geçiştirme taktik ve sözlerinin etkisi pek 
kalmıyacaktır. tmkânlarm çok ötesinde istek
lerin de canlanabileceği ve bu gibi özlemlerin 
kontrolünün da güçleşeceğinden yakın gelece
ğin büyük buhranlar yaratacak gelişmelerine 
şimdiden hazırlanmalıyız. Bu nokta çok önemli 
ve sanırım ki, geleceğin buhran kaynağı ola
caktır. Hele bu güçlükleri çok artıracak 
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ve aşın akımların sömüreceği düzenlerin ya-
şıyabileceği kanısına kapılarak, reform ve 
köklü tedbirlerini önlemeye çalışmak, foile bile, 
lâdes anlamına geleceği iyice anlaşılmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım : Sosyal olaylarla fi
ziki olayları karıştırmamak ve bunları birbirine 
benzetmek gafletine düşmemek gerekir. 

Fizik olaylar, çok seçik ve önceden kolayca 
hesaplanan etkenlere uygun olarak gelişir ve 
önlenmesi de aynı şekilde kesinlikle mümkün 
olabilir. Sosyal olaylar ise, birçok etkenlerin 
bileşkesi şeklinde gelişir ve gelişmesi çoğun
lukla matmatik bir kesinlikle ölçüîemiyeeeği 
gibi, gelişme seyrindeki uysal ve bazan da 
aksayıcı nitelikleri maksimum noktasından 
sonra çok değişir ve önüne çıkacak her 
engeli sürüp götüren bir şiddet ve hırçınlıkla, 
kendi gücü sayesinde kendi yönünü seçe
rek akımını tanzim eder. Artık böyle bir akı
nım önünde durmak imkansızlaşır. Bunun en 
tipik örneği ihtilâllerdir. Fakat o dereceye 
varmıyan daha birçok örnekler de verilebilir. 

Bu bilimsel gerçeğe uygun olarak arz et
mek isteriz ki : Türkiye'mizde bir avuç insan 
«mutlu a,zmlık:> şeklinde, her şeyin en iyisini 
kendi tekelinde bulundurarak, en ileri ülkeler 
dekinden dahi daha lüks bir hayat sürer
ken çoğunluğa öğütlediği «bir lokma bir hırka» 
hikâyesinin bezgin ve bitkin hale getirdik-
diklerini onların yaratacağı toplumsal tep
kiyi peşinen karşılamak gerekir. 

Memleketimizin ekonomik olay ve zorun-
lukları yanmda, sosyal, hukukî, teknik ve po
litik gerçekleri, sorumluları uyarıcı alarm işa
retleri vermektedir. Bunları ninni, sananların 
sonu tarihte daima aynı olmuştur. Bu alarm 
işaretlerini anlamadaki gecikmeler alarm çan-
lariyle sorumluların uykularını kaçırtır. Böyle 
gürültüler arasında bocalamak istemiyorsak, 
gerçek bir toplumsal kalkınma uğruna bütün 
güç ve kaynaklarımızı seferber etmeliyiz. 
Şimdiye kadar uyutulması başarılan ve son 
yıllardaki yeni fikir akımları ile, toplumsal 
gücü ve özlemleri gittikçe şiddetlenen, Türk 
toplumu için, kalkınma artık bir arzu ve is
tekten öte tam bir zorunluk haline gelmiştir. 
Bu zorunluk yakın bir geleceğin buhranlarını 
karşılamak için hareket şeklimizi düzünliyecek 
başlıca faktördür. Bunun gerektirdiği tutumu 
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en kısa zamanda seçerek başarı şansımızın art
masını temenni eder, hepinizi saygiyte selâm
larım. 

BAŞKAN — Sayın İzzet (Jener. 
Oylarını kullaumıyan sayın üyeler lütfen 

kullansınlar. 

ÎZZET GEN UR (Niğde) — Sayın Başkan, 
Muhterem Senatörler : 

Nüfusumuzun % 80 ni tarımla meşgul olmak
tadır. Bu gerçek, dünya ekonomik kavramından 
ötürü pek de övünülecek bir oluş değildir. Bir 
mukayese yapabilmek üzere bir kısım memleket
lerin tarım sektöründe daha önce, bugün ve ileri
de çalışmış ve çalışacakların sayıları üzerinde du
rarak bir fikir vermeye gayret edeceğiz. 

Bugün Amerika'da nüfusun % 13 ü tarımla 
meşgul olmaktadır. Halbuki bu nisbetin 1980 yı
lında nüfusun % 8 ine, 2000 senesinde nüfusun 
% 4 ne indirilmesi düşünülmektedir. Almanya'
da 1871 yılında nüfusun % 6 in, 1939 yılında nü
fusun % 18 ni bulan tarım sektöründeki insan sa
yısı, bugün nüfusun % 14 üne indirilmiş bulun
maktadır. 1980 yılma kadar Amerika'da olduğu 
gibi % 8 ne indirileceği umulmaktadır. 

Bu sektörde iş görenlerin azalması, bu ülke
lerin tarım üretimi kapasitesinde her hangi bir 
düşüklüğe sebebolmaınış, tersine olarak bu alan
da büyük gelişmeler sağlanmıştır. Bugün Alman
ya'nın hububat ve çeşitli hayvan mahsulleri ba
kımından, kendini tamamen besliyebilecck bir du
ruma gelmiş olduğunu müşahade etmekteyiz. 
Amerika'da tarım sektöründe çalışan nüfusun, 
düşük olmasına rağmen, hem kendini ve hem de 
diğer az gelişmiş milletleri, tarım ürünleri bakı
mından beslediği de günümüzün gerçeklerinden-
dir. 

Almanya'nın çok kısa bir devrede bu seviyeye 
ulaşması, tarım sanayiinde vukubulan makineleş
meden faydalanmasını bilmesinden ve entansif 
tarım metodlarını tatbik etmeye başlamasından 
ileri gelmiştir. 1949 - 1962 yılları arasında Al
manya'da tarım sektöründe kullanılan makinelere 
yapılan yatırımlar (14) milyar markın üstünde 
bir rekor rakama ulaşmıştır. İlim adamlarının de
yimi ile modern tarımcılıkta, tarım işletmeleri ar
tık gübre kokusu yerine akar yakıt kokmaya baş
lamıştır. Almanya'da, tarımdan ve endüstriden 
elde edilen değerler, çok ilgi çekici neticeler ver
mektedir. 

9 . 4 . 1964 O : 1 
Endüstriden bir yılda elde edilen ham en

düstri maddelerinin değeri (13.7) milyar mark 
olmasına karşılık, tarım ürünlerinden elde edi
lenlerin değeri (15,7) milyar markı bulmuştur. 
Bu gerçek, bize ekonomik strüktürü bakımından 
tamamiyle sanayileşmiş bir memlekette dahi ta
rım sektörünün bir milletin ekonomik hayatında 
önemli bir rol oynadığını göstermeye kâfidir. Bu 
netice ve; mukayese köy ve toplum kalkınmasında 
tutacağımız yolu göstermesi bakımından çok 
önemlidir. Tarım alanında gösterilecek faaliyet 
ve gayretlerin bir amacı üzerinde de dikkatle du
rulması lâzımdır. 

Batı ülkelerinde endüstri ve tarım sektörlerin
de çalışanların gelirleri arasında birkaç yıl ön
cesine kadar çok farklar vardı. Bu farklar tabiî 
tarım işçileri aleyhindeydi. Sosyal adaletin ku
rulması için bu farkların ortalan kaldırılması ge
rekiyordu. Çünkü demokratik bir düzende buna 
mutlaka ihtiyaç ve zaruret vardı. Bugün Alman
ya'da, tarım işlerinde çalışanlarla endüstride ça
lışanların gelirleri arasında hiç bir fark kalma
mıştır. §u halde, bir memleketin ekonomik, sos
yal, hattâ politik hayatında bir denge kurulabil
mesi için, herşeyden önce o memlekette bilgi, tek
nik ve ilmî araştırmalara dayanan reformlara ih
tiyaç, vardır. 

Memleketimizde köy ve toplum kalkınması 
denilince, ilk önce, tarımda işletilen topraklar ak
la gelmektedir. Bu da senelerden beri toprak re
formu hakkında memleketimizde yapılan tatbika
tı ve bu husustaki tasavvurları hatıra getirmekte
dir. 

Kanaatimizce, toprak mülkiyetine bir taban 
sınır kabul etme ve toprağı dağıtma şeklinde, bir 
reformun artık modası geçmiştir. Bu hareketler 
ne sosyal adalet, ne ekonomik kalkınma gibi dev
rin başlıca iki ilkesine de uymamaktadır. Köylü 
ve çiftçinin topraklandırılması, toprağın sürülme 
vasıtası olmaktan çıkarılması için, bugün her mo
dern Devlet, çeşitli kanuni ve ekonomik tedbirle
re başvurmaya mecburdur. Bu arada bir kısım 
geri kalmış memleketlerde kanun yolu ile bâzı 
zorlamalar yapılmıştır. Ancak bunların dışında 
toprak reformunun (Tarıma yarıyacak sahanın 
ve toprak randımanının son haddine kadar çıka
rılması) mânasında anlaşılması lâzımdır. Bu se
beple büyük işletmeleri parçalıyan ve toprağı 
köylüye dağıtan bütün hareketler ekonomik ve 
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sosyal olmaktan ziyade politik amaçlar gütmekte- I 
dir. Bundan toplum her yerde ve her zaman za
rar görmüş ve görecektir. 

Köy ve toplum kalkınmasında bugüne kadar 
yapılan tecrübeler beklenen sonuçları verememiş
tir. Köy kalkınmasının bir köy için değil, 4 - 5 
köyü içine alan bir bölge şeklinde gerçekleştiril
mesi memleketimizin şartlarına ve realitelerine I 
daha uygun düşecektir. 

Nitekim, bundan önceki tatbikatta bâzı ille
rimizde örnek köyler yapılmıştır. Bunlara Hazi
neden oldukça yüklü sarfiyat vukubulmuştur. 
Fakat bu tecrübelerin hemen hepsi suni kalmış ve 
zorlamadan ileri gidememiştir. Ankara yakınla
rında modern evleri, ahırları olan çarşısı, okulu, 
köy odası, parkı ve meydanı bulunan örnek köy
ler kurulmuştur. Fakat sonradan bunların za
manla ne hale düştükleri gözlerimiz önündedir. 
Bizde köy, tek başına bir iktisadi ünite olama
mış, basit ve iptidai bir topluluk olarak kalmış
tır . 

Ancak birkaç köyü bir araya getirerek bir böl -
ge çevresi içinde kalkındırılması lâzımdır. Bayın
dırlık, tarım, sağlık ve sosyal yardım, eğitim hiz
metlerinin tek başına bir köye göre ayarlanıp dü
zenlenmesi hiç bir netice vermiyeeektir. Bugüne 
kadar yapılan tatbikat bize bunu açıkça göster
miştir. 

Memleketimizde Devlet bütçesinden ayrılan 
ödeneklerle köye çeşitli hizmetler götürülmekte
dir. Halbuki hizmetlerin maliyeti ile hizmet götü
rülen köy topluluklarının nüfus olarak haoımları 
üzerinde şimdiye kadar hiç durulmamıştır. 

Biraz gelişmiş ülke olarak kaynaklarımızı en 
verimli şekilde kullanmak, israfa kaçmamak zo
rundayız. Meselâ ülkemizde eğitim meselesini bu 
açıdan ele alarak inceliyen değerli idareci ve öğ
retmenler (Asgari öğrenci sayısı ile bunu sağlı-
yacak nüfus miktarları) arasında kurdukları ri
yazi münasebetler sonucu da (Beş sınıflı bir ilko- J 
kulu besliyebilecek en küçük nüfus topluluğu) 
mn (1538) olduğunu tespit etmişlerdir. 

Bunun mânasını inceliyelim : 
Türkiye'de köye götürülen bir ilkokulun ve- I 

rimli olabilmesi için gereken şartlardan biti de I 
köy nüfusunun en az (1500) olmasıdır. Halbu
ki 1960 istatistiklerine göre nüfusu (1500) den 
daha fazla olan muhtarlıkların sayısı memleke
timizde sadece (1313) dür. | 
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Bu rakam Türkiye'de meveudolan (35382) 

muhtarlığın yanında çok küçük bir miktardır. 
Bu durum karşısında eğitim hizmetlerini verim
li bir hale getirebilmek için, ya bu hizmetleri 
mahdut yerlere götürmek, yahut da daha az nü
fuslu olan köyler için yeni bir ilkokul tipi bul
mak veya küçük köyleri biraz evvel temas ve 
işaret ettiğimiz gibi bir araya getirerek toplu
laştırmak gerekmektedir. 

Bu misali köye götürülecek diğer hizmetler
de de gözönüncle bulundurmak zaruridir. Bu öl
çü köy topluluklarının ortalama büyüklüğünün 
ne olması gerektiği hakkında bize bir fikir ver
mektedir. Köy ve toplum kalkınmasındaki amaç 
(Köye hizmet) ve (Köyde hizmet) olmasına gö
re bu dâvada bir (gönüllü hizmet) ve (mecburi 
hizmet) sistemleri üzerinde de durulması zaru
ridir. 

Her köyde bir tarım merkezinin, kültür mer
kezinin, çarşısının, iktisadi ve sosyal tesislerin 
kurulması ve yaşatılması mümkün olmazsa. Kal
kınmanın bölgeler yolu ile çözümlenmesine çalı
şılması mevcut realitelere, şartlara ve dünkü 
tatbikattan aldığımız derslere göre zaruridir. 
Her bölgenin iktisadi, idari ve kültürel bir bü
tün olarak alınması suretiyle ve kooperatifleş
me yolları ile tarımda, sanayileşmede, sosyal sa
hada ve kültürde bir ilerlemeye gidilmesi en 
doğru yoldur. 

Bundan başka, bir bölgenin nahiye veya be
lediye olarak tüzel kişiliği haiz, köylü tarafın
dan idare edilen bir karekter alması da bu yol
dan gerçekleştirilebilir. Bu sayede eleman bulup 
yetiştirme işleri de kolaylaşır aynı zamanda bir
kaç kalkınma bölgesini içine alacak büyük böl
gelerde ihdas olunmalıdır. Büyük bölgeler için
de daha yüksek derecede ve daha önemli işler 
ele alınmalı ve bunların küçük bölgelerin birer 
idare, tanzim merkezleri ve dimağları şekline so
kulmalıdır. 

Memleketimiz bir ziraat memleketidir. Nüfu
sumuzun 3/2 si ziraatla geçinmektedir. Lâkin 
ziraata ayırdığımız saha ile bu sahadan elde et
tiğimiz randımanı, meselâ komşumuz Eusya ile 
mukayese edersek elde edilen ürünler bakımın
dan yarı yarıya düşük olduğunu görürüz. Rus
ya'da bir adama düşen tarla ile bizde bir buçuk 
adam yaşamaya mecburdur. Halbuki Rusya'nın 
millî gelirde ziraat e düşen payı, yarıya yakın 
değil 3/1 civarındadır. 

— 765 — 



C. Senatosu B : 60 
Toprak verimliliği bakımından Türkiye, Dün

ya memleketleri arasında en geride kalmaktadır. 
Tahminen 10 milyona yakın insanımızın geçindiği 
ziraatle elde edilen ürün, ileri ziraat memleketle
rinde 2 - 3 milyon insanın elde edebileceğinden de 
düşüktür. Netice olarak 6 - 7 milyon insan arasın
da dağılması gereken tarımsal ürünler 20 milyona 
dağılmakta ve halkımızın çoğunluğunu teşkil eden 
köylü, yoksul bir halde yaşamaktadır. Köy ve top
lum kalkınmasında ilk olarak çiftçilerin, gayret
lerinin asıl kendilerine fayda sağlıyacağmı öğren
meleri şarttır. Bundan başka araştırmaya önem 
verilmesi ve yeni usullerin çiftçilere öğretilmesi 
ve buna inandırması lâzımdır. Bundan başka çift
lik dışında yollar, su, depolama ve işletme tesis
lerine yatırım yapılması ve tarlaya yatırım yap
ması için çiftçiye en kolay, yollarla imkânlar ve 
krediler sağlanması zaruridir. Çok yakın bir ma
zide kötü misallerini gördüğümüz kredi israfı şid-
letle önlenmelidir. 

Toprak, küçük parçalara bölünmüş veya ikti
sadi olmıyacak derecede küçük ise çiftçiler top
raklarını birleştirmeye ve ekim, işleme ve pazar
lamada kooperatif halinde teşkilâtlanmaya teşvik 
edilmelidir. Köylüyü ve toplumu iş birliğine alış
tırmalıdır. 

Memleketimizde 20 ilâ 22 milyon hektar arazi
den ancak 3 milyondan biraz fazla makina ile iş
lenmektedir. O eriye kalan 17 - 19 milyon hektar 
arazi çift hayvanları ile işlenmektedir. 1959 ista
tistiklerine göre (2) milyon 396 bin adedi bulan 
çift hayvanları ile 19 milyon 798 bin hektar arazi 
sürülmektedir. Sayısı 41 bin 896 yi bulan trak
törlerle sürülen topraklar ise 2 milyon 396 bin 
hektarı bulmaktadır. 

Memleketimiz, tarla zirati dışında son derece
de geniş olan imkânlarından bugün ancak beşte 
bir derecede bile faydalanamamaktadır. Zeytinci
lik, fındıkçılık, fıstıkçılık, bağcılık, sebzecilik, 
meyvacılık ve bilhassa çok verimli olan turfancı-
lık bize tarla ziraatindeıı elde edebileceğimizden 
çok üstün gelirler sağlıyabilecektir. Bilhassa köy 
ve toplum kalkınmasında bu hususa çok önem 
verilmesi, köylü ve toplumun sarf ettiği karşılık
sız güçlerin daha verimli ve karşılıklı bir hale ge
tirilmesi çok yerinde ve isabetli bir unsur olacak
tır. Hububat istihsali dışında kalan bu sahalar, 
Devletin yardımlariyle köylünün çok mükemmel 
başaracağı bir iş kolunu teşkil etmektedir, özel 
bilgi, tecrübe, ve maharet istiyen bu alanlarda, 
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tarla ziraatinden açıkta kalacak nüfusun mühim 
bir kısmının geçinmesi mümkündür. 

Özet olarak; tarlayı bir sınai işletme konusu 
haline getirmek, memlekette tekniğin ve sanayiin 
de gelişmesine yol açacaktır. Biz, bu temellere 
dayanan bir kalkınmaya girişirsek, bugün âtıl ve 
yarı işsiz kalan köylü nüfusunun önemli bir kıs
mını sanayi sahasında kullanmaya mecbur kalaca
ğız. 

Köy kalkınmasında, köylünün boş zamanların
da kendi işini bozmadan kamu hizmetlerinde ça
lıştırılmasını sağlamaya önem verilmelidir. Bu
nun en iyi şekli bir zamandan beri tatbik edilen 
imece usulüdür. Bu usulle istihsal yapmak ve el
de edilen ürünleri köy tüzel kişiliğine mal etmek 
faydalı olacaktır. Bölge içinde bu tatbikat yapıl
dığı takdirde, sınai bâzı tesisleri de köy namına 
kurmak, yahut kâmlarından köye pay ayırmak 
mümkün olacaktır. Köy içi yollarının yapılması 
mutlaka köyün kendi işi haline getirilmelidir. 
Bu sahalar dışında köye aidolmak üzere orman 
yetiştirmek maksadı ile çalışma mükellefiyeti koy
mak da ele alınacak önemli meselelerdendir. 

Köy kalkınma dâvasını, sadece Devletin ve di
ğer kamu idarelerinin bütçelerinden ödenek aktar
ma şeklinde çözmeye çalışmak bu sahada başarı
sızlığa uğramak demektir. Bunun çok acı tecrü
belerini hepimiz yakın bir mazide müşahadc et
miş bulunuyoruz. Yine hislerimizin baskısı altın
da neticesiz kararlardan kendimizi korumak, mem
leket şartlarına ve realitelerine ayak uydurmak 
zorundayız... Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cenap Aksu? Yok. Sayın 
Dikeçligil. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, muhterem arkadaşlar, bu konuyu ge
tirdikleri için Sayın Hasan Ali Türke.r ve arka
daşlarına teşekkür ederim. 

Efendim, hakikaten her zaman için tarihimiz 
boyunca köylümüzün kalkınmasını istemişizdir. 
Nüfusumuzun % 80 ini de köylümüz teşkil edi
yor. Fakat bugüne kadar muvaffak olmuş muyuz, 
olmamış mıyız? Olmamışsak bunun sebep ve âmil
leri nedir? Bunun üzerinde derinliğine etüt yap
mamız iktiza eder. Sadece köylünün kalkınması 
bir Bakanlık meselesi de değildir. Bir Bakanlık
lar kurulmuştur. Nitekim bütün Bakanlıklar böy
le bir, hizmet için kurulmuştur. Ama görüyoruz ki, 
Cumhuriyetten bu yana 40 sene geçtiği halde tam 
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mânasiyle köylümüzü kalkmdırdık ve kalkınma 
yaptı da diyemeyiz, olmamıştır ve hâlâ bu çaba
nın içindeyiz. O halde bunların sebepleri neler
dir. Bence Sayın Bakan şu mesele üzerinde dur
malıdır; Türkiye'miz içtimai yönden tetkik edil
melidir. Yani içtimaiyatçılar, pisikologlar tarafın
dan «Bu halk nasıl kalkınabilir?» diye etüde tabi 
tutulması lâzımdır. Bunlar etüde tabi tutulmaz 
ve bölgelerin şartları, hususiyetleri göz önüne 
alınmaz, hattâ aynı mıntakada olan köylerin fak
törleri nazarı itibara alınmazsa bu olmaz. İnsa
noğlunu iyi incelemek lâzım, iyi tanımak lâzım. 
Neden bu olmamıştır. Şunu kabul edelim ki, Tür
kiye başka memleketlere nazaran geri kalmıştır 
ama Avrupa kalkınmıştır, yükselmiştir diyoruz. 
kim yapmış bunu? Bunu yapan münevverleridir. 
El üstünde tutulan münevverler, Avrupa diğer 
memleketlere de halkını yükseltmiş ve kalkmdır-
mış bulunmaktadır. O halde Türkiye'de bu yapıl
mamışsa bunun sebebi nedir? Bunu araştırmak lâ
zımdır. Köln'de işçilerimizle toplandığımız vakit 
bir işçimiz; «Artık, Türkiye kendi kendinin yağ
cılığını yapmayı bırakmalıdır, kurtulmalıdır. 
Kendi kendimizin meselelerini açıkça ortaya koy
malıyız.» dedi. Bu söz kulaklarımda çınlıyor. Ha
kikaten bunun edebiyatını biz gayet güzel yapı
yoruz. Hâdiselerin üzerini siyasiler olsun, filân 
olsun örtüyoruz, gül gülistan gösteriyoruz. Bu gü
listan gösterme meselesinden sarfınazar edersek, 
memleket meseleleri üzerine eğilirsek hakikati söy
leyip köylüyü inandırabilirsek bu millet yükselir. 
Şimdi Türkiye'de bulunan, elimizde bulunan halk 
malzemesi nedir, nasıldır? Bunu bilmemiz lâzım
dır. 

Her zaman için münevverlere, gazetelerin yaz
dıklarına bakıyorsunuz halk geridir, kabiliyetsiz
dir, falan falan deniyor. Ben bu kanaatte değilim. 
Bizim malzememiz, yani bizim halkımız öyle bir 
kabiliyete sahiptir ki, diğer milletlerin halkına ba
kılırsa gayet üstün bir durumu vardır. Nitekim 
bunun misallerini gördük. Ben Türkiye'mizden 
Avrupa memleketlerine işçinin gitmesini istiyo
rum ve şu bakımdan fayda umuyorum. Çünkü bu 
memleketin münevveri yani idare eden sınıf, hal
kını anlamamıştır. Halkını daima gerilikle, bilgi
sizlikle ve kabil iy etsiz] iki e itham etmiştir. Ve 
ihmal ettiği için muvaffak olmamıştır. Avrupa-
ya giden, geridir, bilgisizdir, dediğimiz işçileri
mizi Avrupa şimdi baştacı yapıyor. Kabiliyet-
I • rinden bahsediyorlar, üstün vasıfta olduklarını 
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söylüyorlar. Buraya* giden Yunan işçilerinden, 
italyan işçisinden kültür bakımından daha ileri 
ve kabiliyetli diyorlar. Almanya ve Batı mem
leketlerinde yalan söylenmez. Bunu söylüyor. 
O halde bizini elimizde gayet muazzam malzeme 
var. Halkımız (kabiliyetlidir, zekidir, bundan 
istifade edemiyoruz. Çünkü idare eden sınıf 
noksan, kabiliyetsizdir. Bizim önce kendi ken
dimizi bir tahlile tâbi tutmamız lâzımdır. İdare 
eden sınıfın kusuru var mıdır, yok ımudur, bunu 
araştırmamız lâzımdır. Maalesef araştırılma
mıştır. Ve halkla münevverin arası açılmıştır. 
Bugün de hâlâ öyledir. O halde halkla münev
verin arasını bulabilecek, halkla haşır - neşir ola-
caik bir münevver zümresi yaratmak lâzımdır. 
Avrupa bunu yapmıştır. Kalkman milletlerin 
tarihine bakacak olursak böyledir. Bizim de
delerimizin tarihine bakarsak yine böyledir. 

Osıman Gazi halkı etrafına topladı. Yüksel
me devrine 'kadar böyle idi. • Selçuklularda da 
böyle idi. Vaktaki 'münevverler de halk biribi-
rinden ayrılmış münevver kendisini hükümdar 
addetmiş, halka tepeden bakmış ve bakmakta 
devam etmiş onun için çöküntü olmuştur. Çö
küntünün içtimai sebepleri bunlardır. 

Şimdi bu öyle olursa, eğer Köy Bakanlığı, 
hattâ idare eden Hükümetler münevverler halk 
tabakasını birbirine yaklaştırır ve anlaşmazlığı 
ortadan kaldırıma bu iş yürür, kaldıramazsa 
yürümez. Nitekim işçilerimiz görüyor ve diyor-
ki Avrupadâki mühendis tulumunu giyiyor iş
çi ile birlikte çalışıyor, ama bizim memleketi
mizde mühendis ve teknisyen masa başında 
manikürlü tırnaklariyle oturuyor, emir veri
yor. İşçi ile haşır neşir olmuyor. İşçi; Avrupa 
memleketlerinde olduğu gibi, mühendis ve tek
nisyenler bizimle birlikte çalışın, diyor, tabiî 
bunu görmeyince bizim ki, çalışmıyor, diyor. 
İşçi rehber olmasını istediği kimsenin kendisi
ne bir şey öğretmesini ve onunla haşır - neşir 
olmasını ister, bu olmuyor. O halde bunun bu 
hale getirilmesi için hüner lâzımdır, böyle hü
nerli insanların (bulunması lâzımdır. Büyük 
Mevlâna'nm gayet güzel bir sözü vardır. Bir-
gün ikinci Gıyaseddin Keyhüsrev karşısına 
çıkıyor. «Bana nasihat ver» diyor. Kendisini 
devaynasmda gören insanların bundan ibaret 
olması lâzımdır. Kendisine nasihat vermesini is
tiyor. O da kendisine «Ben sana nasıl nasihat 
edeyim. Elimde Allah'ın kitabı var, sana emret-
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mis. Biz «ana (-oban ol dedik, şakı oldun, kuzu 
ol dedik kurt oldun. Şimdi bu güzel nasihat 
karşısında ağlıyor, sebebine gelince diyor ki» 
sen idare eden insansın yani çoban olacaksın, 
şakî olmıyacaksın, halka iyi muamele edeceksin, 
onu iyi organize edeceksin. Kuzu olacaksın onla
rı kurt gibi kırmıyaeaksın, üzmiyeceksin. Gayet 
güzel. Şimdi demek ki, bozulma devrini, Sel
çukluları Anadolu'yu işgalini nazarı itibara ala
lım, 1077 de devlet kurulmuştur. 1096 da Haç
lılara karşı çıkmıştır. Anadolu'yu âbidelerle bir
likte süslemiştir. îdare eden sınıf o vakte kadar 
gayet güzeldir. Ama Mevlâna'nın buyurduğu 
gibi idare eden sınıf ondan sonra şakî olma du
rumuna düşmüştür. Kuzu olacak yerde kurt 
olma durumuna düşmüş, halkla münevverin ara
sı açılmış ve bu suretle gerilik başlamıştır. Bü
tün tarihî devirlerimizde böyledir. O halde şim
di kendi kendimize soralım, biz halkla haşır - ne
şir olacak münevver yetiştirebildik mi? Vazife 
basma gelmiş insanların kendisinde halkla hiz
met etmek şuuru vicdanına yerleşmiş midir? 
Dairelerde işin başında olan insanlar bugün 
halka çoban olarak muamele edebiliyor mu? 
Ve onlarla bağdaştırabiliyor muyuz? Ama bu 
realiteleri tetkik etmiyoruz. Ben bir maarif 
mensubu olarak, öğretmen okullarında müdür
lük yapmış bir insan olarak bilirim, şimdi öğ
retmen vazife yapıyor, işinin başında bulunu
yor, dediğim zaman, benden iyi kimse yok, fa
kat realiteleri teşrih masasına yatırıp da öğret
men vazife yapamıyor, dediğim zaman benden 
kötü kimse yok. Bütün edebiyatçılar yani bü
tün siyasiler nazariyesini yapıyor. Halbuki işin 
içerisine girersek köye verdiğiniz okulun içine 
hayvanını bağlamıştır. Camı kırılmıştır, yeni
sini takmamıştır. Deneme bahçesini yapmamış
tır. Bunlar realitelerdir. Edebiyatını bol bol 
yapıyoruz. Halkla bağdaşmamıştır. Griden öğ
retmenler köylüyü birbirine düşürmüştür. Bü
tün içtimai vazifelerini ifa edememiştir. Hâlâ 
biz edebiyatını yaparız, överiz, yükseltiriz fi
lân deriz, bize gelsin diye. Ama hakikaten de
ğerini verebilecek insanı yetiştirdik mi yetişti-
remedik mi? Maalesef şunu kabul etmemiz lâ
zımdır ki, bu olmamıştır. Beyefendiler, bir köy
lü üç günlük yolu bırakıp şehre geliyor, bir nü
fus kâğıdı için 4 - 5 gün şehirde beklerse, 
«Hadi sende;» denirse, o idare eden sınıfa iti
ni adedebilir mi? Edemez. Meslek hayatında gö-
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renler, askerlik hayatında bilenler, halkın psi
kolojisini anlıyanlar hele bir güzel muamele 
etti mi, onun ruhuna hitabetti mi, yapmıyacağı 
şeyi göremiyorum. Bendeniz Kemaliye köyüne 
gittiğim zaman, Giresun'da, ki bir genç insan 
olarak bu köyün okuluna gelen her öğretmen 
içki içti, oyun oynadı, gitti, dediler. Sen de alı
şırsın, dediler. Ama, biz onlarla, haşır - neşir ol
duk, hamdolsun sapasağlam, döndük. O kadar 
iyi uğurlandık ki, hayatımız boyunca bunu 
unutmadık. Yine misalini verebilirim. Benden 
önce de insanlar geldi, kendimizi methetmiye-
lim. Fakat biz zenginlerin paraları ile 20 - 25 
tane âbide gibi okullar yaptırdık. Halk veri
yordu. Halktan istemeyi bildiğin takdirde ala
bilirsin. Ve onun ruhuna hitabedebilmelisin, 
onu inandırabilmelisin. Ama mahallesinde okul 
yapılırken, münevver, diye geçinen insanlar on 
lira dahi vermemiştir. Şimdi halkla birlikte ola
bilme, yani halkla haşır - neşir olabilme, halka 
hizmet edebilme şuurunu kendi içinde duyabil-
me imkânı olmadığı müddetçe, eğer iktidarlar 
münevverlerini yetişti rmezse, yetiştirmediği 
takdirde onun ruhuna, gönlüne hitabedemediği 
müddetçe, ben kalkınmanın olacağına kaani de
ğilim. Ondan ötesi lâf ve edebiyattan başka bir 
şey değildir, Nitekim meseleler ortadadır. Bi
zim halkımız gördüğüne inanır. Şimdi gördüğü
nü yapabilecek nelerimiz var? Ziraatçilerimizi 
yetiştirdik. Gayet güzel itiraf etmek lâzımdır 
ki, ziraatçilerimiz köylünün gözüne hitabetme-
ıniştir. Efendisi olmuştur'. Ve yine diğerlerini 
yetiştirmişiz, öyle olmuş. Halbuki biz tatbikat 
esnasında gördük. Bir köyde temizlik hakkında 
bir filim göstermiştim. Nahiye müdürü sabahle
yin bana geldi. «Ne kadar iyi oldu, dedi. Benim 
oğlum elini yüzünü yıkamazdı, kızardım, he
men içeriye girdi, elini yüzünü yıkadı, lülini yü
zünü hiç yıkamamıştı, o güne kadar. Yaşama
ya başladım» dedi. Bu hakikaten göz yaşarta
cak bir şeydi. Çocuk, «Baba görmüyor musun, 
mikrop var» dedi. Yine başka denemeler yaptık 
ve gösterdik, yine aynı oldu. Biz müdürlüğü
müzde suni gübre getirttik ziraatte tatbik et
tik. Köylü bunu gördü ve gübre ile ekmeye baş
ladı. İnsana Allah 6 hassa verdiğine göre, psi
kologlara da hissi, yani altıncı hassayı da ka
bul ediyorlar. İnsanların yükselişinde altı has
sasına hitabetineye mecburuz. Hükümet. Şimdi
ye kadar maarifimizin maalesef sistemi bozuk-
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tur. Sayın Bakana söyliyeyim, her zaman için, 
raporumda da yazdım, okulu olan koy ile okulu 
olmıyan köyü tetkik etsin. Ben bunu belki yüz 
tane öğretmen namzedi çocuklarıma sordum, 
testlerle. «Köyünüzü tetkik edin» dedim.. Si
zinle, ilkokuldan beraber mezunu olduğunuz 
arkadaşlarınızın yaşaması arasında, anasının, 
babasının yaşaması arasında fark var mı? Hepsi 
de yoktur, demiştir. Neden yoktur? İlkokul ça
ğında çocuğa tam. yön veremezsin. Dünyanın 
her tarafında da böyledir. Evvelâ onun ruhunu 
yoğurursun ve hakikî bir vatandaş haline geti
rirsin. Bu da öğretmenin bilgisine, görgüsüne 
ve davranışına bağlıdır. Şimdi tekrar Bakan bu 
hususu tetkik etsin Cumhuriyetten bu yana 
okulu olan köyle, okulu olmıyan köy arasında 
bariz bir fark gözükmez. Ev hayatında, iş haya
tında, giyiminde, tarlasında, çiftinde ve çubu
ğunda. O halde ilkokul çağından sonra çocuk 
ele alınmamıştır, yani ilkokulu bitirdikten son
ra çocuk bırakılmıştır. Esas ilkokul çağı bit
tikten sonra 18 yaşma kadar çocuğu eğitime 
tabi tutmak lâzımdır. Bugün Batı - Almanya'da 
böyledir. İlkokulu bitiren çocuk ustaya gitti 
mi dedelerimiz bu hususta esaslı teşkilât yap
mışlardır. Fakat biz iyi hasletlerimizi bırakmı
şındır. Bunu söylersem vay efendim, bir memle
ketin yükselmesinde geriye gidilmez, denir. 
Şuna temas edeyim ki, içtimai realitelerimizi 
topyekûn atmaya hakkımız yoktur. Mümtaz 
Tarhan. Beyin; «Kültür denemeleri» adlı kita
bını Sayın Bakanın tetkik etmesini istirham 
ederim. Gayet güzel bir etüttür. Şimdi biz ken
dimizden olan içtimai realiteleri etüdedeceğimiz 
yerde, Batının metodunu işliyeceğimiz yerde 
bunu atmışız, içtimai düzenimizi yıkmışız, onun 
yerine hiçbir şey koymamışız, tşte Batı - Al
manya bunu almış ve işlemiş. 

İlkokulu bitirdikten sonra çocuklar, -çırak 
ye ustaya gidiyor-. Ustanın yanında çalışan 
çocuklar 18 yaşma kadar boş bırakılmıyor. Y.ı 
ne yapılıyor? Çocuk oradan alınıyor ve hafta
da bir iki gün nazari derslere tabi tutuluyor 
Arkasından imtihan, yapılıyor. İmtihanda mu
vaffak oldu mu «kalfa olabilirsin» diye diploma 
veriliyor. Buna devanı ediliyor. 18 yaşının 
sonunda imtihana tabi tutuluyor, «usta ola
bilirsin» diye diploma veriliyor. Eğer eo'k ka
biliyetli ise «bu yanında çırak yetiştirebilire 
deniyor. 
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Bakınız, gençliği ilkokul çağından itibaren. 

nasıl almışlar. Biz çocuklarımızı ilkokul cağın
dan sonra ele almamışız. Maarif Vekâleti iste
diği kadar öğünsün, reformundan bahsetsin, 
katiyen, edebiyattır bu, yapamaz. Esas reali
telere inmesini ibilmemiştir, eğilememiştir. 18 
yaşından evvelki çocukları' tam m ân asiyi e, be
denen ve ruhan inkişaf ettirebilmek için, bu
nu 'bir dâva olarak ele almak 'mecburiyetin
dedir, köyde ve şehirde. Sonra, bunu ele alır
ken sadece ve biteviye «şunu öğreteceğim» de
memelidir. İlerde içtimai muhiti neyi icabet-
tiriyorsa, orada hangi el sanatı varsa, oranın 
'hangi bakımlardan yeraltı ve yerüstü servet
leri kıymetli ise, bunları değerlendirebilecek 
insan kabiliyetlerini yetiştirebilmesi lâzımdır 
Bakana şunu söyliyeyim ki, her zanra-n için şe
hire akın olacaktır. 

Arkadaşım temas etti, «nüfus artışını önli-
yelim.» Bu hayaldir. Bunu durduramazsınız. 
artacaktır. Çünkü sağlık meseleleridir, bunu 
doktorlar halledecektir, ölüm azalmıştır. Sağ
lık yaşları ileriye doğru .gitmiştir. Ben nüfu
su kısarım, filân demek, bu, hayalden ibaret
tir, bu oknaız, mümkün değildir, imkânı yok. 
O halde şehire akım olacaktır. Toprak da da-
ğıtsanız yine olacaktır, boş lâftır, bunun da 
buraya doğru gitmesi istihsal bakımından doğ
ru değil, çünkü Amerika'da yedi ımilyon in
san, çiftçi, dünyayı besliyor. Küçük topraklar 
memleket için iyi değildir. O da parçalanacak, 
o da parçalanacak, Türkiye böyle tedbirlerle, 
meselelere çare bulayım diye, kendi kendina, 
herkes böyle kendisini yüksekte bulacak, bu
lacağım zannedecek, bulamıyaeaktiîr, imkânı 
yok. Çünkü Islahat Devrinden, Üçüncü Selim 
zamanından itibaren şehire akın ibaşlaımıştır. 
arkadaşlar. Hattâ Üçüncü Selim bir hattı hü
mayun eıkarınıştır, onlara güzel bir tâbir koy
muştur, «Çift bozanlar» tâbirini kullanmıştı^ 
Bunda demek istiyor iki, «(Bunlar niçin köyle 
rini terk ederler, bu çift bozanlara söyleyiniz, 
memleketlerine gitsinler.» Ama niçin gelmiş
lerdir, niye hâlâ gelmektedirler ? O halde se
li irin cazibesine kendilerini kaptırmışlardır, bir 
kısım halk. Bundan kurtulmanın yolu, içti
mai faktörler bakımından bunu incelemek lâ
zımdır. Bu bir mefkure meselesidir. (Toprağı 
s evdi rra e mes el e sidir, il âhi ri. 
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Hulâsa, şunu kabul edelim. ki, köye Bakan 

gider, oturur, konuşur, fakat bunlar mesele
yi halletmez. Seni dinler, «Evet efendim» 
der. Evet yapılacak icraata bakar. Bu icraatta 
önce Hükümet, Hükümet olarak, hakikaten 
münevverin, noksanlıklarına cesaretle değin
meli, nazari değil, amelî ve halkla haşır neşir 
olan bir münevver tipine doğru gitmeli. Halka 
'hizmeti bütün Devlet dairelerinde şuurlaştır-
tnalı. Ve görerek öğretecek rehber insanlar 
hazurlıyabilmeli. Bu sakada olduğu gibi her 
sahada lâzımdır, tek taraflı yükselmeye imkân 
yok. Bir köyün içtimai yönünden ele alınacak 
işleri, tavukçuluğu ile, ziraati ile, meyvecili
ği ile ayrı ayrı dalları ile, oraya bağlı, o ye
tiştirici insan tarafından tetkik edilecek. Son
ra, bilhassa .artık diğer yerleri de cazip kale 
getirmeye çalışacak. Ankara .gibi şehirleri daha 
fazla büyütmiyecek. Tarihte merkezi hükümet
lerin büyümesi her zaman için idare hayatında 
o millete düzen vermemiştir. Bunu iyi tetkik 
•ötmek lâzımdır. Ben şahsan her şeyin Ankara'
da toplanmasına taraftar değilim, olmaması 
lâzımdır. Kültür 'merkezlerinin Anadolu'ya da
ğıtılması iktiza eder, bu kadar nüfus var, çün
kü rahatsızlık doğurur. Tarihte tetkik buyu
run, ibütün merkezi hükümetler büyüdüğü müd
detçe hükümetler rahat 'edememiştir, icrayı 
hükümet edememiştir, hâdiseler Ibunu gösteri
yor. Bu faktörlere dikkat edilmelidir. Onun 
için, daha ziyade diğer sanayii, iş hayatını 
.küçük kasabalara doğru kaydırmaya başlamalı. 
Avrupa, içtimaiyatçıları bundan müştekidirler. 
Siz, diyorlar, «gelişime .safhasın d asınız, buna 
dikkat edin» diyorlar. Hakikaten bunun üze
rinde dikkatle durulması iktiza etmektedir. 

Muhterem, arkadaşlar, şunu bilmeliyiz ki, en 
büyük kusur bizdedir. Türkiye'mizin içtimai bün
yesine sözümü getireceğim. Bu bünyeye bâzı 
hastalıklar arız olmuştur. Bu hastalıkları gider
mek mecburiyetindeyiz. Bu hastalıklar, bence 
maddi olduğu kadar da mânevidir. Zaten sade
ce maddi yönden yükseltirim diyenler aldanır
lar. Sadece memleketi mânevi yollardan kalkııı-
dırırım diyenler de aldanırlar. Memleket ancak 
maddi ve mânevi yollardan kalkınabilir. Bir de
fa insan oğlunu hazır]ıyacaksm. Avrupa'nın me
deniyeti karşısında çöküşümüz anından itibaren 
halka bir aşağılık duygusu arız olmuştur, mem
leketimizde. Bu aşağılık duygusunu cümle halk-
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tan ve münevverlerimizden söküp atmak lâzım
dır. Biz de çalışacağız ve onlar gibi olacağız. Ni
tekim yapmış dedelerimiz. Olabiliriz, toprağı
mız ve her şeyimiz buna müsaittir, gücümüz bu
na müsaittir, bu ideali vermek mecburiyetinde
yiz. Sorarım size, bu ideal, mefkure de var mı?. 
Bütün bunun edebiyatını yapan yazar kardeş
lerimize desek ki, «Haydi bakalım, Doğu - Ana
dolu'da vazife gör, yok, ben büyük şehri bırak
mam, böyle rahatlıktan vaz geçmem.» O idealist 
geçinenelere, o yazarlara söyleyiniz, hiçbirisi git
mez. Bakın, bütün memleketlere, münevverler 
yetiştirmiştir, bu çileye münevverlerin katlanma
sı lâzımdır. Bu ülküyü vermek lâzımdır. Ve hal
ka yürü dediğimiz takdirde o yiğitlerin arkasın
dan gider. Sonra meselelerimizi halka açıkça 
bildirmek lâzımdır. Bizim derdimiz şudur deme
li, ve biz onlara davranışlarımızla münevver sı
nıf örnek olabilmeliyiz, ikinci safhada haset ve 
kini bırakmak lâzımdır. Bilmeli ki, idare ve bü
tün politikacılar, her memleketin çocuğu mem
leketini sever, en aşağı kendisi kadar memleke
tine faydalı olmasını ister, ve aynı zamanda in
san kabiliyetlerini yükseltmek ister. Türkiye'de 
insan kabiliyetleri, Bozulma devrinden bu za
mana kadar heder edilmiştir. Maalesef kabiliyet
ler öldürülmüş, el - ayak öpenler ve daha ziya
de yaltaklananlar sivriltilmişlerdir. Dolayısiyle 
memleketi yüksek kaliteli insanlar yerine aşağı 
kaliteli insanlar idare etmeye başlamışlardır. 
Bu mühim bir meseledir ve realitedir. Onun için 
üstün kaliteli insanların yükselmesine yön ver
memiz lâzımdır. Maalesef bakıyorsun ki, biz ye
ni geldik, hoca olarak doğru söylemek mecburi
yetindeyiz, politik hayatta da öyle, bakıyorsu
nuz, kabiliyetli bir insan var ama yaramıyorsa 
onun ta köşe basma kadar geldiğini görüyorsu
nuz, müşahede ediyorsunuz. Bu realitedir. Fakat 
efendi, sessiz ve becerikli ol, doğruyu söyle, hiç
bir itibar yok. Sonra o muhit içerisinde yine ya
rışmalar vardır, klikler vardır. Türkiye'de 
üçüncü bir hastalık olarak geçimsizlik arazı ol
muştur. Her tarafta vardır bu. Bir defa münevver 
bu geçimsizliği kendisinden kaldırmalı ve «Biz 
birbirimizi sevmezsek; halka birbirinizi sevin, di
yoruz, geçimli olun, Türkiye'yi yükseltin diyo
ruz, bu nasılolur? Nerede görülmüştür bu? Olmaz. 
O geçimsizliği ortadan kaldırmak lâzım.» Ben bu
nu uzak diyarda da müşahede ettim, arz edeyim: 
işçilerimiz gayet muvaffak oluyorlar, öbür mem-
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leketlerden gelen birbiriyle geçiniyor, fakat duy
duk ki, bizim işçiler birbiriyle geçinemiyorlar. 
Topladım, «Arkadaşım dedim, kardeşim, neye 
birbirinizle geçinmiyorsunuz?» «Vallahi bu kö
tülüğümüz var,» dediler. Demek ki, içtimai bün
ye geçimsizlik bakımından rahatsızdır. Başka 
diyara da gittiği halde orada da birbiriyle geçi
nemiyor. Halbuki bu millet yükselme devrinde 
ilerleme devrinde, kardeşinin açlığını açlık bil
miş, ıztırabmı ıztırap bilmiş ve omuzlarını, saf
larını sık tutarak yükselmeyi temin ede
bilmiştir. Bu geçimsizlik hastalığını ortadan kal
dıramadığımız müddetçe, senlik - benlik iddiası
na düştüğümüz müddetçe, birbirimizi zedeledi
ğimiz müddetçe, hiçbir Hükümet, emin olun, ben 
kesin olarak söylüyorum, Türkiye'nin köylüsü
nü ve halkını yükseltemiyecektir, samimî söylü
yorum. Sonra muhterem arkadaşlar, bâzı dedi
kodularla, dedikodu hastalığı, ıztırabı politika
ya da arız olmuştur. Hiç, nereden geldiğini bil
miyoruz, mütemadiyen bir kötüleme ve birbiri
ne düşürme politikası devam ediyor. Maalesef 
üzüntü ile söyliyeyim ki, bu, matbuatta da var. 
Halbuki bunlar orta yolu bulmak ile mükelleftir. 
insanları tenvir etmekle mükelleftirler, değil mü
temadi surette katlara ayırmakla. Faraza sağa 
saldırır, sola~ saldırır, ona saldırır, buna saldı
rır, arkadaşım gayet güzel ifade etti, böyle bir 
vasat içerisinde toprağa tohumu eksen olur mu? 
Toprağı, tarlayı hazırlıyacaksm, tarla hazır de
ğil, hazırlamamışsın. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bu saldırma 
tâbirini basın için mi kullandınız ?. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGlL (Devamla) — Hayır, 
çünkü onunla ilgisi yok. Demek istedim ki, bir
birine mütemadi surette senlik, benlik dâvası ya
pıyorlar. 

BAŞKAN — Şu halde bu mesele ile ilgisi yok. 
HÜSNÜ DlKEÇLÎGÎL (Devamla) — Tabiî, 

âdetim olduğu üzere kimseye bir ithamda bu
lunmadım.. Benim için herkes mukaddestir. De
mek istediğim o değil, mütemadi surette, şunu 
tavzih edeyim, yani mütemadi surette servet düş
manlığı yapılır ve diğer taraftan bu böyledir de
nirse, efendim sen susun, busun denir. Misal, 
ilericilik, gericilik meselesi. Ben arz edeyim ki, 
Türkiye'de medeniyeti kabul etmiyen tek bir 
ferdi vahit yoktur. Elektrik ister, sui ster, yol 
ister, otomobil ister, binme dediğin vakit seni 
kovar. Medeniyete karşı direnme yok, medeni-
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yete karşı bir açlık var. Biz kendi kendimize su
ni tefehhümlere, başkasından gelen telkinlerle, 
ithamlarla, memleketin içtimai bünyesini bozu
yoruz, hasta hale getiriyoruz. Yükselebilen mil
letlerde, içtimai bünye tedavi edilir, hastalık or
tadan kaldırılır. Bilâkis, mütemadiyen biz, sı
nıflaşma, ayrılaşmaya teşvik ediyoruz. Böyle bir 
vasatta bunu meydana getiriyoruz, kalkınmayı 
şurada, burada köyde nasıl yapabilirsin? O da ol
maz. Sonra köylerimizde eskiden kahve yoktu. 
Ben köyü iyi tanırım. Kahvehane katiyen yoktu. 
içki ve kumar da yoktu. Kim köylere bunları 
soktu?. Arz edeyim; idare eden sınıf soktu. Bir 
gün yoldan geçiyordum, çocuk eline almış, küçük 
bir çocuk, altı yaşında var, rakı şişesini. Sana 
bunu kim öğretti dediğim vakit, «Filândan öğ
rendim» diyor, su koyup içiyor. Şu halde onları, 
o hastalığı ortadan kaldıracağımız yerlerde, bâ
zı şehirin bozulmuş illetlerini biz onlara doğru 
götürmüşüz, sokmuşuzdur. Katiyen kumar yok
tu köylerde. Benden yaşlılarımız daha iyi bilir. 
Kumar, içki, safahat yoktu. Oralardan geçerken, 
- ben tarihî şuurumu onlardan aldım - akşamla
rı büyükler toplanırlardı ve harb hâtıralarını 
anlatırlardı. Biz de gayet güzel güzel dinlerdik. 
Bütün millî sevgilerimizi, tarihî şuurumuzu filân 
ben o köy ocaklarındaki sohbetlerden aldım. . 
Şimdi bu ortadan kalkmıştır. Askerden geldikle
ri vakit askerlik hâtıralarını anlatırlar biz de 
dinlerdik. Nişancılıklarını sorarlardı. Bunlar hep 
ortadan kalkmıştır. Yerine daha güzel şeyler 
koyacağımız yerde koyamamışızdır. O halde, Sa
yın Bakan bilhassa şunlara dikkat etmeli ki, kö
yün içtimai bünyesini bu gibi illetlerle sarsıla
cağı yerde, ahlâki moral yönünden geliştirmeye 
gayret etmesi lâzımdır. Ve bu da hepimizin vazi
fesidir. Bunlara itina edersek, elele verirsek, gö
nül birliği yaparsak, hakikaten nefsimizden fe
ragat yapıp da birbirimizi sevmeye alıştığımız 
takdirde, Türkiye emin olunuz on sene içerisin
de - bütün malzememiz de buna müsaittir - yük
selir. Hamdolsun toprağımız da güzel, yedi ik
lim hüküm sürer. însan malzememiz güzel, her-
şeyimiz güzel, o halde bunun ustası lâzım. Bu us
ta olacak da münevver sınıftır, vazife bunlara 
düşüyor. 

Ben bu konuşmalarımla ben şuyum demiyo
rum, bununla, bir münevver olmak sıfatı ile ben 
Onun için Sayın Hükümet erkânı, bütün Parlâ-
de kendi kendimi tenkid etmiş bulunuyorum. 
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mento üyeleri arkadaşlarımız içtimai yönden, iç
timai hastalıklarımız üzerine eğilmeli, önce bu 
içtimai hastalıklarımızı tedavi etmeli, arkasın
dan kalkınma gayet kolaydır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Açık oy sonucunu arz ediyorum. 
5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
Kanununa ek kanun tasarısı üzerinde 96 sayın 
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üye oy kullanmış, 96 kabul oyuyla tasarı kesin
leşmiştir. 

Vakit bir hayli geçmiş bulunmaktadır. 10 Ni
san 1964 Cuma günü saat 15 te toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

8. — SORULAR VE CEVAPLARI 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

2. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Hasan Ali 
Türker'in, sıhhi köylü meskenlerine dair sorusu 
ve îmar ve İskân Bakanı Celâlettin Uzer'in yazı
lı ceıfabı (7/140) 

27 . 2 . 1964 

C. Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun imar ve İskân Bakanlığı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına ta
vassutunuzu arz ve rica ederim. 

C. Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker 

1. Bakanlığınızın tavassutu ile Türkiye'de 
kaç köyde ve ne miktarda sıhhi köylü meskeni yap
tırılmıştır?. 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : 271 

8 . 4 . 1964 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Balıkesir Senatörü Hasan Ali Türker tarafın

dan verilen yazılı soru önergesi cevaplandırılarak 
ilişikte sunulduğunu arz ederim. 

Celâlettin Üzer 
îmar ve iskân Bakanı 

Soru : Bakanlığınız tavassutu ile Türkiye'de 
kaç köyde ve ne miktarda sıhhi köylü meskeni yap
tırılmıştır! 

Cevap : imar ve iskân Bakanlığının tavassutu 
ile 1963 yılı sonuna kadar 2 123 köyde 29 091 
köylü meskeni yaptırılmıştır. 
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5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasansnm tümünün 3 ncü 

oylamasına verilen oyların sonucu 

(Tasan kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
S? «ki Ulay 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehımet Unaldı 
Sakıp önal 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Btker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Sairn Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğhı 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

185 
96 
95 

0 
0 

84 
5 

[Kabul 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLÜ 

Rahmi Ankaıı 
BURDUR 

Hüseyin Otan 
- BURSA 

Raki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgrül 

GİRESUN 
Mehmet lzmen 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

edenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemeneioğlu 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Muhittin Kılıç 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğhı 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
izzet Gener 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğhı 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 
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VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadık Artukrnaç 

TABtî ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Atakiı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Osman Koksal 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan (t.) 
Mustafa özer 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 

Neşet Çetânıtaş 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan 
Tevfik Inei 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Âmil Artua 

[Oya katılmıy anlar] 
Kadri öztiiş 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
thsan Sabri Çağlayan-

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Nihat Pasinli 
Rahmi'Sanalan 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAT* 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Berç Turan 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Enis Kansu 

Cahit O küre r 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özhek 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulün ay 
(t) 
Nüvit Yetkin (B.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

[Açtk üyelikler] 

Hasan Atakan 
Hasan Kangal 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Eşref Ayhan 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi TevetoğiU 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
•^tıphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TRABZON 
Reşat Zalop-lu 

URFA 
Esat Mahmut Karakurî 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

G. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Ömer Er gün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluo&lu 
Kâzım Orbay (t.) 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

Çarum 

Eskişehir 

Hakkâri 

istanbul 
Samsun 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ALTMIŞINCI BİRLEŞİM 

9 . 4 . 1964 Perşembe 

Saat : 15,00 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

1. — Anayasa ve Adalet Komisyonuna 
Y. T. P. den bir üye seçimi 

2. — Anayasa Mahkemesi asıl üye seçimi. 
3. — Cumhuriyet Senatosu üyeleri Âli Ak-

soy ile Rifat Özdeş'e izin verilmesi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
(3/303) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONACAK İŞLER 
X I . — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Emekli Sandığı Kanununa ek kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Millî Savunma, Mali ve İkti
sadi İşler ve Bütçe ve Plân komisyonları rapor
ları (M. Meclisi 1/505; C. Senatosu 1/389) (S. 
Sayısı : 433) [Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1964] 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

1. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Hasan Ali Türker ve 9 arkadaşının, toplum ve 
köy kalkınmasında takibedilecek politika hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/9) 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ-

' TIRILAN İŞLER 
X 1. — Danıştay kanunu tasarısının Mil

let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Geçici Komisyon raporu (M. Mec
lisi : 1/474, C. Senatosu 1/375) (S. Sayısı : 435) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 4 . 1964] 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İSLER 

1. — Mehmet Kül (Gül) hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa 
nısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/660, C. Senatosu 
1/383) (S. Sayısı : 415) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 
1964; B. : 55) 

2. — Kadir Ceylan hakkındaki ölüm cezası 
nm yerine getirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/745, C. Senatosu 1/385) 
(S. Sayısı 416) [Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 1964; B. : 55) 

3. — Süleyman Ağırbaş hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul edilen metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu ( M. Meclisi 3/304, C. Senatosu 
1/353) (S. Sayısı : 417) [Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 , 
1964; B. : 55) 

4. — Hasan Şeker hakkımdaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhu
riyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 3/542, C. Senatosu İ/354) 
(S. Sayısı: 418) [Dağıtma tarihi : 6.3.1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964; B. : 55) 

5. — Bayram Albayrak hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasarı
sının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/438; C. Sena-
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tosu 1/384) (S. Sayısı : 419) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 26.3.1964; 
B. : 55) 

6. — Recep Güngör Tanış hakkındaki ölüm 
cezasının yerine getirilmesine dair kanun tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 3/671; C. Senatosu 
1/386) (S. Sayısı : 420) [Dağıtma tarihi : 
5 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi: 26.3.1964; 
B. : 55) 

7. — Bedih Kılıç hakkındaki ölüm cezasının 
yerine getirilmesine dair kanun tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 3/205; C. Senatosu : 1/351) 
(S. Sayısı : 432) [Dağıtma tarihi : 18.3.1964] 
(Birinci görüşme tarihi : 26 . 3 . 1964; B. : 55) 

X 8. — Evlilik dışı çocukların tanınmaları
nı kabule yetkili makamların yetkilerinin ge
nişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Dışişleri, Turizm ve Ta
nıtma, içişleri ve Anayasa ve Adalet komisyon
ları raporları (M. Meclisi 1/233; C. Senato
su 1/367) (S. Sayısı : 423) [Dağıtma tarihi : 
11 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 
31 . 3 . 1964; B. 56) 

X 9. — 1938 - 1939 yıllarında ingiltere ve 
Fransa hükümetlerinden temin edilen teslihat 
kredilerinin mahsup şekli hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma, Dışiş
leri, Turizm ve Tanıtma ve Bütçe ve Plân ko
misyonları raporları (M. Meclisi 1/214; C. Se
natosu 1/363) (S. Sayısı : 426) [Dağıtma tari
hi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme tarihi : 
31 . 3 . 1964; B. 56) 

10. — Millî Savunma Bakanlığı orta sanat 
okulları öğrencileri hakkındaki kanun tasarısı

nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi 
1/263; C. Senatosu 1/350) (S. Sayısı : 427) [Da
ğıtma tarihi : 16 . 3 . 1964] (Birinci görüşme 
tarihi :31 . 3 . 1964; B. 56) 

X 11. — Gümrük Giriş Tarife Cetvelinin 
28.08 pozisyonunun sonundaki ihtar hükmünün 
değiştirilmesine dair olan Bakanlar Kurulu ka
rarnamelerinin onaylanması hakkındaki kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan met
ni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi iş
ler ve Bütçe ve Plân komisyonları raporları 
(M. Meclisi 1/225; C. Senatosu 1/366) (S. Sayı
sı : 430) [Dağıtma tarihi : 17 . 3 . 1964] (Bi
rinci. görüşme tarihi : 31 . 3 . 1964; B, : 56) 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 3242 ve 5254 sayılı kanunlarla veri
len yemeklik ve tohumluk bedellerinin tecili 
hakkındaki 310 sayılı Kanunun bâzı maddele
rinin değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
Millet Meclisince kabul edilen metni ve Cumhu
riyet Senatosu Malî ve iktisadi işler, Tarım ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. 
Meclisi 1/491, 2/491; C. Senatosu 1/365) (S. Sa
yısı : 434) [Dağıtma tarihi : 30 . 3 . 1964] 

X 2. — Başbakanlık Basımevi Döner Serma
ye İşletmesi kuruluşu hakkındaki kanun tasarı
mının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi Mer ve 
Bütçe ve Plân komisyonları raporları (M. Mecli
si 1/318; C. Senatosu 1/368) (S. Sayısı : 436) 
[Dağıtma tarihi : 3 . 4 . 1964] 

3. — Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine dair kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet 
Komisyonu raporu (M. Meclisi 3/778, C. Sena
tosu 1/394) (S. Sayısı : 437) [Dağıtma tarihi : 
3 . 4 . 1964] 
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Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki ölüm cezasının yerine geti
rilmesine dair kanun tasarısının Millet Meclisince kabul edilen metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

(M. Meclisi 3 /778; C. Senatosu 1/394) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 571) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği • 13.2.1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 7761-43552 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 1 1 . 2 .1964 tarihli 52 nei Birleşiminde görüşülerek kabul edilen, Cafer Grüler 
ile Zeki Özalp hakkımdaki ölüm cezasının yerine getirilmesine dair ikamın tasarısı, dosyası ile 
birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Not : Bu tasarı 3.1. 1964 tarihinde Başkanlıkça Adalet Komisjy onuna havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 4,11 . 2 . 1964 tarihli 47 re 52 nci Birleşimiennde görüşülerek kabul edilmiştir. (M. Meclisi S. 
Sayısı : 571) 

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Anayasa ve Adalet Komisyonu 26 . 2 . 1964 

Esas No. : 1/394 
Karar No. : 81 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 
İzinsiz ateşli silâh taşımak, hırsızlık yapmak, Alman Uyruklu Peter Nemizt'i öldürmek ve 

Alman uyruklu Renate Colschen'in zorla ırzma geçmek suçlarından dolayı Ankara 2 nci Ağır 
Ceza Mahkemesinden verilen 20 . 11 . 1963 tarih ve 963/258 esas, 963/356 karar sayılı hükümle 
T. C. K. 450 nci maddesinin 7 nci bendine tevfikan idam cezasına mahkûm edilen ve hakkında
ki bu idam hükmü Yargıtay 1 nci Ceza Dairesinin 16 . 12 . 1963 tarih ve 1963/2407 esas, 1963/2512 
karar sayılı ilâmı ile tasdik olunarak kesinleşmiş bulunan Mihallıcçık ilçesi Dümrek köyü hane 34, 
cilt 24 ve sayfa 144 olarak nüfus siciline kayıtlı Mehmetoğlu Fatma (Sıdıka) dan doğan, doğum 
yeri Güreş, 10 . 3 .- 1938 doğumlu Cafer (tüler iJe izinsiz ateşli silâh taşımak, hırsızlık yapmak, 
Alman uyruklu Peter Nemizt'i öldürmekten, Renate Colschen'in zorla ırzına geçmeye eksik olarak 
teşebbüs etmek ve mezbureyi öldürmek suçlarından dolayı Ankara 2 nci Ağır Ceza Mahkemesin
den verilen tarih ve sayıları yukarıda mezkûr hükümle T. C. K. 450 nci maddesinin 7 ve 9 nen 
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bendlerine tevfikan idam cezasına mahkûm edilen ve hakkındaki bu idam hükmü Yargıtay Birinci 
Ceza Dairesinin tarih ve sayıları yukarıda mezkûr ilâmiyle tasdik olunarak kesinleşmiş bulunan 
Mihalhççık ilçesi Dümrek köyü hane 24, cilt 9, ve sayfa 48 olarak nüfus siciline kayıtlı, Hüseyin-
oğlu, Hatice'den doğan, doğum yeri Dümrek, 1 . I . 1940 doğumlu Zeki Özalp haklarındaki idam 
cezalarının yerine getirilmesine dair olan kanun tasarısının Millet Meclisinin 1 1 . 2 . 1964 tarihli 
52 nci Birleşiminde görüşülerek kabul edilen metni ve ilgili dosya, Komisyonumuzca, 26 . 2 . 1964 
Çarşamba günü saat 10,00 da yapılan toplantıda incelenmiştir. 

Hâdisenin oluşuna ve hükümlü Cafer Güler ile Zeki Özalp'in durumlarına göre her iki hüküm
lü Cafer Güler ile Zeki Özalp haklarındaki idam cezalarının yerine getirilmesine komisyonumuzca 
da karar verilmiştir. 

Ancak, Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilen 1 nci madde, hükümlerinin adres, 
ad, soyad ve hüviyetlerine taallûk eden sair bilgilerin açık ve kesin bir şekilde bildirilmesinin, ad 
ve soyadlarınm bir kereden fazla zikredilmemesinin daha uygun olacağı mülâhazası ile değiştirilmiş-. 
tir. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Aydın Tokat Kastamonu Tabiî Uy o 

O. S. Sarıgöllü Z. Betü A. N. Tuna K. Kaplan 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. Aydın Konya 
M. Ataklı Söz hakkım saklıdır. 1 nci Söz hakkım saklıdır. 1 nci M. Obuz 

madde metninde yapılacak madde metninde yapılacak 
değişikliğin, cezanın yerine değişikliğin, cezanın yerine 
getirilmesini geciktireceğin- getirilmesini geciktireceğin
den bu metin değişikliğine den bu metin değişikliğine 

muhalifim. muhalifim 
Â. Artus F. Turhangil 

Samsun Sivas Tekirdağ 
C. Bulak R. Öçten S. Üren 

Kütahya 
O. C. Erkut 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 437 ) 



— 3 — 
MİLLL'T MECLİSİNİN KABUL RTTlÖİ 31 ETİN 

Cafer Güler ile Zeki Özalp hakkındaki ölüm ce
zasın in i)erin e getirilmesine dair kanun 

MADDE 1. — Yargıtay Birinci Ceza Daire
sinin. 16 . 12 . 1963 tarihli ve esas 1963/2407, 
karar 1963/2512 sayılı ilâmiyle kesinleşen, An
kara İkinci Ağır Ceza Mahkemesinin 20.11.1963 
tarihinde esas 963/258 karar 963/356 sayılı 
hükmü ile bunlardan Zeki Özalp'in eylemine 
uyan ;izinsiz ateşli silâh taşımak ve gasptan ve 
Türk Ceza Kanununun 450 nci maddesinin 7 ve 
9 ncu, Cafer Güler'in de aynı maddenin 7 nu
maralı bendleri gereğince ölüm cezasiyle mah
kûm edilmiş bulunan sicil nüfusta Mihalıççık 
ilçesi Dümrek köyü nüfusunun hane, 34, cilt 24 
ve sayfa 144 sayısında kayıtlı Mehmedoğlu, 
Fatma (Sıdıka)'dan doğma, doğum yeri Gü
reş, 10 . 3 . 1938 doğumlu Cafer Güler ile ay
nı köy nüfusunun hane 24, cilt 9 ve sayfa 48 
sayısında kayıtlı Hüseyinoğlu, Hatice'den doğ
ma 1 . 1 . 1940 doğumlu Zeki Özalp haklarında
ki işbu ölüm cezasının yerine getirilmesine ka
rar verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı /tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Adalet Bakanı 
yürütür. 

ANAYASA VE ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

•f cif er Güler ile Zeki Özalp hakkındaki 
ölüm cezasının yerine getirilmesine 

dair kanun 

MADDE 1. — İzinsiz ateşli silâh taşımak, 
hırsızlık yapmak, Alman uyruklu Peter Nemitz'i 
öldürmek ve Alman uyruklu Renate Colschen'in 
zorla ırzına geçmek suçlarından dolayı Ankara 
2 nci Ağır Ceza Mahkemesinde verilen 
20 . 11 . 1963 tarih ye 963/258 Esas, 963/356 
Karar sayılı hükümle T. C. K. 450 nci madde
sinin 7 nci bendine tevfikan idam cezasına 
mahkûm edilen ye hakkındaki bu idam hük
mü, Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 
16 . 12 . 1963 tarih ve 1963/2407 Esas, 1963/2512 
Karar sayılı ilâmiyle tasdik olunarak kesinleş
miş bulunan Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü 
Hane 34, Cilt 24 ve Sayfa 144 olarak nüfus si
ciline kayıtlı Mehmet Oğlu Fatma (Sıdıka) 
dan doğan, doğum yeri Güreş, 10 . 3 . 1938 
doğumlu Cafer güler ile izinsiz (ateşli silâh ta
şımak, hırsızlık yapmak, (Alman uyruklu Peter 
Nemitz'i öldürmek, Renate Colschen'in zorla 
ırzına geçmeye eksik olarak teşebbüs etmek ve 
mezbureyi öldürmek suçlarından dolayı Anka
ra 2 nci Ağır Ceza Mahkemesinden verilen ta
rih ve sayıları yukarıda mezkûr hükümle 
T. C. K. 450 nci maddesinin 7 ve 9 ncu bendle-
rine tevfikan idam cezasına mahkûm edilen ve 
hakkındaki bu idam hükmü, Yargıtay Birinci 
Ceza Dairesinin tarih ve sayıları yukarıda 
mezkûr ilâmiyle tasdik olunarak kesinleşmiş 
bulunan Mihalıççık ilçesi Dümrek köyü Ha
ne 24, Cilt 9 ve Sayfa 48 olarak nüfus siciline 
kayıtlı, Hüseyin İOğlu, Hatice'den doğan, do
ğum yeri Dümrek, 1 . 1 . 1940 doğumlu ZeM 
Özalp hakkındaki idam i cezalarının yerine ge
tirilmesine karar verilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»-•-« 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 437 ) 




